
درخشش كم سابقه سنگ نوردان نو جوان و جوان تيم ملي 

در رقابت هاي قهرماني آسيا





از رواج همگاني و انبوه اينترنت بيش از ده سال نگذشته است و اين رسانه 
در ظرف مدتي چنين كوتاه، تمام عرصه هاي زندگي سياسي، اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي جوامع امروز را به كلي زير و رو كرده اس��ت، تا جايي كه اكنون ديگر 
مي ت��وان در رابطه با وضعيت اطالعاتي و ارتباطي جه��ان، از يك »نظم نوين 

اينترنتي«) لومند ديپلماتيك ( سخن گفت. 
ديگر هيچ چيز مانند سابق نيست. سرعت عمل و دقت شبكه ها و نرم افزارهاي 
تحت شبكه، تحول عظيمي در شيوه هاي ارتباطي،  آموزشي، خبررساني، كسب  و 

كار، تفريح و سرگرمي بخش وسيعي از مردم جهان به بار آورده است.
فلذا همه ي سازمان هاي امروزي، براي رسيدن به اهداف خود نيازمند همراه 
شدن با اين ساز وكارهاي نظام اطالعاتي ، اطالع يابي و  اطالع رساني روز جهان 

با رويكرد اعتماد سازي هر چه بيشتر هستند.
در كشور ما نيز رشد و توسعه استفاده از اينترنت و فناوري اطالعات سرعت 
قابل توجه اي داش��ته و در اين ميان،  فعاالن عرصه ي كوه نوردي و صعودهاي 
ورزشي نيز اهميت موضوع را به صورت ويژه اي مد نظر قرار داده اند. اقبال قابل 
توجه كوه نوردان و سنگ نوردان به اطالع رساني در فضاي مجازي به گونه ائيست 
كه هم اكنون بيش از صد وبالگ و ده ها وب سايت فعال در زمينه هاي مختلف 

و مرتبط با اين رشته ي ورزشي در اينترنت وجود دارد .
اين حضور چش��مگير؛ اهميت برخورداري متوليان دولتي اين ورزش را 
كه همانا هيئت هاي كوه نوردي و صعودهاي ورزش��ي استان هاي سراسر 

كشور هس��تند را نيز به حضوري فعال در عرصه ي وب با داشتن وبگاهي 
روزآمد دوچندان مي كند . كه البته تعداد معدودي از هيئت ها به خوبي به 
اهميت اين موضوع واقف بوده و در اين خصوص با ايجاد وب س��ايت و يا 
حتي وبالگ از قافله عقب نمانده اند، اما روي س��خن با آن دس��ته از هيئت 
هاست كه تاكنون هيچ اقدامي در اين رابطه انجام نداده اند كه  اميد است 

با جديت نسب به فراهم سازي زمينه هاي الزم اقدام كنند . 
از طرفي يكي از ويژگي هاي رس��انه هاي اينترنتي س��رعت دسترس��ي به 
اطالعات است و تنها ايجاد يك وب سايت مرده كه ماه به ماه هم به روز نمي 
ش��ود چندان مفيد نيست .به همين س��بب بايد اطالعات موجود در سايت را به 
سرعت روزآمد كرد. بدون شك اين امر نيازمند همكاري بيشتر با روابط عمومي 
براي تهيه اطالعات جديد و يك تيم فني براي قراردادن اين اطالعات بر روي 

وب سايت است.
در عين حال بايد به خاطر داشت علي رغم اينكه اينترنت افق هاي جديدي را 
در روابط عمومي و تعامل بين سازمان ها و مخاطبان آنها گشوده است، اما هنوز تنها 
حدود 6/5 ميليون كاربر اينترنتي در ايران توان دسترسي به صفحات وب سايت 
را دارند و هنوز بسياري از مخاطبان فقط توانايي استفاده از تلفن، نامه و يا مراجعه 
حضوري را دارند. و از آن جا كه روابط عمومي يعني اطالع رساني درست در هر 
زمان و در هر كجا و با ابزار مناسب ، پس به هيچ وجه نبايد از بولتن هاي خبري 

مكتوب )ماهنامه يا حتي فصلنامه( و ساير ابزارهاي اطالع رساني نيز غافل شد . 

از قافله ي اطالع رساني در 
وب عقب نمانيم
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آغاز سـخن

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

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«

ب��ه 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 
كامپيوت��ري 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

حسين رضايي
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در جريان برگزاری رقابت های س��نگ نوردی قهرمانی آسيا در رده 
س��نی نوجوانان و جوانان كه در آلما آتی قزاقس��تان برگزار ش��د  ،سنگ 
نوردان شايس��ته تيم های ملی نوجوانان و جوانان كشورمان موفق شدند 

مدال های رنگين طال ، نقره و برنز را به خود اختصاص دهند.
در اين مسابقات   هر 4 سنگ نورد شركت كنند در رشته ی سرطناب 
، موفق به كسب مدال شده اند . بر اين اساس ؛ »علی رضا اميريان« در 
رده سنی نوجوانان مدال طال كسب كرد و »فاطمه جعفری« نيز در همين 
رده موفق به كس��ب مدال نقره ش��د و در رده جوانان نيز »خسرو هاشم 

زاده« و »سايه تجلی زاده« هر دو موفق به كسب مدال برنز شدند.
هم چنين : در رش��ته سرعت نوجوانان »ايمان احساني فر« حائز مدال 
طال شد و »اميد شيخ بهايي« نيز در سرعت جوانان مدال برنز كسب كرد.

ضمن اين كه در رقابت های تيمی رش��ته ی س��رعت ، سنگنوردان 
كش��ورمان در گروه های ش��ركت كننده ی خود ب��ه ترتيب در نوجوانان 
توسط »محمد حسام باقری« و »ايمان احسانی فر« و در جوانان »فاطمه 
جعفری« و »ايمان احسانی فر« موفق به كسب نشان های نقره شدند . 
خاطر نش��ان می ش��ود : »علی رضا اميريان« در پايان اين رقابت ها 
، در رده بندی و انتخاب ورزش��كاران با تكني��ك و با اخالق ؛ در جايگاه 

دومين سنگ نورد قرار گرفت . 
در اين دوره از مس��ابقات نوجوانان و جوانان قهرمانی آس��يا )دختران 
و پس��ران ( كه در ش��هر آلماتی قزاقزستان برگزار شد ، 75 سنگ نورد از 
9 كش��ور آسيايی شركت داشتند كه كاروان اعزامی كشورمان در مجموع 

حائز كاپ سوم آسيا گرديد .قزاقستان اول و هندوستان دوم شد.

درخشش کم سابقه ی سنگ نوردان در رقابت های 
قهرمانی آسیا و دریافت کاپ سوم آسیا
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ريي��س فدراس��يون ك��وه ن��وردي و صعودهاي ورزش��ي از تش��كيل 
كنفدراسيون اسكي كوهستان آسيا خبر داد. 

محمود ش��عاعي پس از بازگش��ت از اجالس فدراسيون جهاني اسكي 
كوهس��تان در شهر براتيسالواي اس��لواكي در گفت وگو با خبرنگار ورزشي 
خبرگزاري دانش��جويان ايران )ايس��نا(، اظهار كرد: در اين اجالس، رييس 
فدراسيون جهاني گزارشي از عملكرد اين فدراسيون و گزارش مالي را ارايه 
كرد.شعاعي يادآور شد: فدراسيون جهاني اسكي كوهستان از شش ماه پيش 

و پس از اجالس جهاني در تهران مستقل شد. 
وي افزود: كنفدراس��يون اسكي كوهستان آس��يا با حضور چهار كشور 
چين، كره جنوبي، ژاپن و ايران تش��كيل شد و قرار است با هند هم رايزني 
شود تا اين كنفدراسيون به صورت رسمي تشكيل شود. هنوز رييس يا دبير 
يا ديگر پس��ت ها در اين كنفدراسيون انتخاب نشده اند و چيني ها كه متولي 

آن بوده اند كارها را اداره مي كنند. 
رييس فدراس��يون كوه نوردي و صعودهاي ورزش��ي با اشاره به اينكه 

ي��ك  در   2010 س��ال  اي��ران 
اس��كي  بين الملل��ي  تورنمن��ت 
كوهستان در كره جنوبي شركت 
خواه��د ك��رد، گف��ت: همزمان 
ب��ا اي��ن رقابت ها ي��ك دوره ي 
آموزش��ي برگ��زار مي ش��ود كه 
بسيار مفيد است. وي ادامه داد: 

مس��ووالن فدراسيون جهاني اسكي كوهستان و تيمي از ايتاليا امسال براي 
بررسي امكانات ايران و اسكي كردن به تهران مي آيند. چرا كه ايران يكي 

از بهترين نقاط اسكي كوهستان جهان به شمار مي رود. 
شعاعي يادآور شد: يك، يا دو دوره ي آموزشي، زمستان امسال در ايران 

برگزار خواهد شد. 
محمود ش��عاعي رييس، اقبال افالكي دبير و همايون بختياري رييس 

كميته بين الملل فدراسيون، به اين اجالس رفته بودند.

رئیس فدراسیون پس از بازگشت از اسلواكي:

كنفدراسيون اسكي كوهستان
 آسيا تشكيل مي شود
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متن نامه ی رئیس فدراسیون به وزیر كشور وقت

جناب آقای صادق محصولی
وزير محترم كشور

با ابراز تاسف فراوان به استحضار می رساند ضايعه ای غيرقابل جبران در دامنه ی قله ی دماوند �  مسير گوسفندسرا� در حال وقوع است؛ 
آس��فالت يك مس��ير هفت كيلومتری در دامنه ی كوهستان !اقدامی نس��نجيده، غير ضروری و غير كارشناسی تنها به بهانه ی جذب گردشگر 
توس��ط مقام��ات محلی بخش الريجان ، ك��ه جراحتی عميق بر پيكر كوه دماوند اين موهبت الهی و مي��راث گران بهای طبيعی وارد خواهد 

كرد.
اين در حالی س��ت كه مس��ير مذكور با استعداد مس��يرهای فعلی جهت كوه نوردان و پناهگاههای موجود در منطقه از جمله قرار گاه تازه 
احداث ش��ده در بارگاه س��وم )ارتفاع 4200 متری از س��طح دريا( نيازهای مواصالتی و اقامتی گردشگران و كوه نوردان را در حد دست رسی 
به يك منطقه ی بكر طبيعی به ميزان متعارف تامين می كند و لذا آس��فالت كردن مس��ير مذكوركه بر اس��اس مصوبات سازمان محيط زيست 
ني��ز منع قانونی دارد فاقد هرگونه توجيه اقتصادی و اجتماعی اس��ت كه با توجه به نزديك��ی اين منطقه به تهران و مناطق ييالقی می توان 
از هم اكنون پيش بينی كرد كه عالوه بر تردد بی ش��مار وس��ائط نقليه و آلودگی هوای منطقه در آينده ای نزديك،  آماج هجوم زمين خواران، 

فرصت طلبان و سودجويان منابع طبيعی نيز  قرارگيرد.
به اس��تحضار عالی می رس��اند از لحظه ی مخابره ی اين خبر ناگوار موج اعتراضات و نگرانی های شديد اهالی كوه نوردی و دوست داران 
طبيعت را به همراه داش��ته اس��ت كه به طرق مختلف از مراجع مرتبط از جمله اين فدراس��يون خواستار پيگيری جدی و توقف بالدرنگ اين 

عمليات كه به نوعی »قتل دماوند« است، شده اند.
لذا از آن جا كه دماوند اين ميراث طبيعی كش��ور ، هم چون ميراث های فرهنگی امانتی س��ت در دست نسل حاضر كه حفاظت از آن برای 
انتقال به نس��ل های بعدی از وظايف دولت و مردم اس��ت، طبق مفاد قانون برنامه ی چهارم توس��عه، ناظر بر توجه دولت بر هزينه های ناشی 
از آلودگی و تخريب محيط زيست در فرايند توسعه و ماده ی يكصد و پنج برنامه ی سوم توسعه ؛ كه پروژه های خدماتی بايد پيش از اجرا و 
در مرحله ی انجام مطالعات امكان س��نجی و مكان يابی مورد ارزيابی زيس��ت محيطی قرار گيرند از جناب عالی درخواست داريم دستور فرماييد 
متوليان اين اقدام غيرمتعارف پروژه ی آس��فالت مس��ير مذكور را متوقف نمايند و اجرای هرگونه طرحی را منوط به مطالعه ی كافی از طريق 

سازمان حفاظت از محيط زيست، فدراسيون كوه نوردی، كارشناسان و دل سوزان طبيعت كشور معمول نمايند. 

محمود شعاعي
رييس فدراسيون- نائب رييس فدراسيون كوهنوردي آسيا

اعتراض به پروژه ی جاده سازي در ارتفاعات دماوند
چن�دي پيش در پی اطالع از اقداماتی جهت جاده س�ازي 
و احتم�االً آس�فالت كردن مس�ير گوس�فند س�را در دامنه ی 
كوه دماوند توس�ط متوليان محلی ، فدراس�يون كوه نوردی و 
صعودهای ورزشی ضمن ابراز تأسف و اعتراض شديد به اين 
اقدام غيرمتعارف ، طی نامه ای به شرح ذيل خطاب به وزارت 
كشور وقت ، خواستار توقف بالدرنگ اين عمليات شد . خاطر 
نش�ان می ش�ود پس از ارس�ال اين نامه ، فدراسيون و ساير 
تشكل های كوه نوردی ، فعاالن زيست محيطی و دوستداران 
طبيعت به اعتراضات خود به ويژه در رسانه ها ادامه دادند كه 
خوشبختانه موج گسترده ی اعتراضات تأثير خود را گذاشت و 
بنا بر گزارشات دريافتی اين عمليات فعالً متوقف شده است . 



تأكید هیئت رئیسه فدراسیون :

تداوم اقدامات اساسی در جهت مقابله با تخريب كوهستان های كشور

جلسه هيئت رئيسه فدراسيون كوه نوردی و صعودهای ورزشی با حضور 
اكثري��ت اعضاء در محل اتاق جلس��ات معاون��ت وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات به ميزبانی »مهندس خسروی« معاون اين وزارتخانه و عضو هيئت 

رئيسه فدراسيون برگزار شد .
در اين جلسه پس از ارائه ی اخبار فدراسيون و گزارش هائی از رويدادهای 
انجام شده به ويژه نتايج چشمگير اعزام تيم های ملی نوجوانان و جوانان به 
مسابقات قهرمانی آسيا و صعودهای برون مرزی هيئت ها، به بررسی تصويب 
آئين نامه ها و دستور العمل های تنظيم شده پرداخته شد و در نهايت يكی از 

اين آئين نامه ها كه مربوط به تيم های ملی بود، تصويب شد.
 در اي��ن جلس��ه مواردی از جمله تأكيد نس��بت به ت��داوم پيگيری ها و 
اقدامات اساس��ی از طري��ق مراجع ذيربط و مقامات عالی رتبه ی كش��ور در 
جهت واكنش جدی ومقابله با دست اندازی ها، جاده سازی ها و تخريب نگران 
كننده ی كوهس��تانهای كش��ور و هم چنين درخواس��ت انجمن كوه نوردان 
مبن��ی بر عضوي��ت در اتحاديه ی جهانی كوه نوردی مورد بحث و بررس��ی 

قرار گرفت.
در پايان اين جلسه از پشتيبانی های »مهندس خسروی« نيز تقدير شد.

فدراسيون كوه نوردی و صعودهای ورزشی با صدور اطالعيه ای به هيئت های سراسر كشور اعالم كرد : با توجه به افزايش اقدامات تخريبی در دامنه 
ی كوهس��تان های كش��ور، به بهانه های مختلف اعم از؛ معدن كاوی،جاده س��ازی، ايجاد تفرج گاه، مناطق نظامی، تله كابين، پيست اسكی و ...شايسته 
اس��ت در صورت مش��اهده و اطالع يابی از چنين اقداماتی ، با ارائه ی مس��تندات كافی، موارد موصوفه را در أسرع وقت به اين فدراسيون گزارش دهند تا 

اقدامات مقتضی صورت پذيرد .

نامه ای از س��وی يكی از كوه نوردان دانش��جو و دوستداران طبيعت در 
رابطه با اقدامات اخير جاده س��ازی در دماوند كه به رئيس فدراس��يون كوه 

نوردی و صعودهای ورزشی نوشته شده است: 

جناب آقای مهندس شعاعی 
رئيس محترم فدراسيون 

با سالم
در مسير بازگشت از جبهۀ ی جنوبی دماوند، عمليات زيرسازی اجرا شده 
بر جادۀ گوسفندس��را مستند سازی ش��ده و برای شفافيت موضوع ذكر چند 

موضوع ضروری جهت اطالع ارائه می گردد :
1- عمليات زيرسازی و خاكريزی از ابتدای جادۀ خاكی تا دوراهی مسير 

غربی – مسير جنوبی اجرا شده است. 
2- در قس��مت های پايين جاده، تيغ كشی نيز انجام شده است بنحوی 
كه مس��ير بطور قابل مالحظه ای هموار شده است. )نسبت به سال گذشته و 

همچنين نسبت به فاصلۀ دوراهی تا گوسفندسرا كه تسطيح نشده است(
3- در روز صعود و بازگش��ت، هفتم و هشتم مرداد ماه، هيچ دستگاه يا 

ماش��ين جاده س��ازی در مسير ديده نش��د. در واقع به نظر می رسد الاقل به 
صورت موقت عمليات متوقف شده است.

پش��تيبانی مردمی و حجم حمايت ها به حدی است كه با جستجوی نام 
»دماوند« در اينترنت، از 100 عنوان نخس��ت يافت ش��ده، بيش از نيمی از 

آن ها اختصاصًا به موضوع روكش كردن اين جاده اختصاص دارد. 
در جه��ت اعالم اعت��راض از طرف گروه های كوه نوردی دانش��جويی 
دانش��گاه های تهران مكتوبی تهيه ش��د و به رهبر معظم انتقالب اسالمی، 
وزير محترم كش��ور، رييس محترم مجلس، دادس��تان محترم كل كش��ور و 

همچنين استاندار مازندران ارسال شد. 
بنده به نمايندگی از برخی از گروه های كوه نوردی دانشجويی و بسياری 
دانشجويان كوه نورد، پشتيبانی مستمر خود را از اقدامات شما اعالم می كنيم 
و اميدواريم اجازه داده نش��ود تصميم گيرندگان  در مورد س��رمايۀ ارزشمندی 
چون دماوند افرادی باش��ند ك��ه ؛ در دوران تحصيل خود فرق قلعه و قله را 

نياموخته اند! 

سينا جوربنديان 88/5/14

حمايت دانشجويی از اعتراض به جاده سازی در دماوند
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برگزاری دومین جلسه كمیته انضباطی 

درمورد حاشیه هاي صعود تیم سراب به گاشربروم 2
پيرو اعالم قبلی كميته انضباطی و حقوقی فدراسيون، جلسه ی مربوط به بررسی موضوعات پيش آمده در جريان صعود تيم هيات سراب 
به قله ی گاش��ربروم 2 با حضور سرپرس��ت اين تيم »فرش��اد خليلی خوشه مهر« و پزش��ك تيم »دكتر ابوالفضل جوادی « برگزار گرديد، كه 
پس از ارائه ی توضيحات طرفين و پاس��خ به س��ئواالت اعضای كميته انضباطی مقرر گرديد در جلسه بعدی و پيرو بررسی های نهايی، حكم 

مربوطه صادر گردد.  
موضوع ديگری كه در جلسه كميته انضباطی مطرح گرديد، صدور حكم در مورد تخلف يكی از كوه نوردان در جعل سند مربيگری بود كه 
با قائل شدن تخفيف در توبيخ انضباطی )به جهت عدم سوء سابقه و فراهم نشدن زمينه استفاده از سند جعلی(، ساير احكام مشاراليه به مدت 

شش ماه به حالت تعليق در آمد و وی حق شركت در هيچ يك از كالس ها و دوره های كوه نوردی جهت ارتقاء مدارج را ندارد .

رویكرد كمیته انضباطی فدراسیون :

 

»كامبيز بابائی« رئيس كميته ی انضباطی فدراسيون كوه نوردی و صعودهای ورزشی با ارائه ی نامه ای به 
اين فدراس��يون ضمن اعالم خرس��ندی از اقبال قابل توجه و ارزشمند جامعه ی كوه نوردی و صعودهای ورزشی 
به اطالع رسانی و حضور چشمگير در فضای مجازی و تأكيد بر اخالق مداری ، امانت داری و حفظ ارزش های 
انسانی كه انتظار می رود در حوزه های مرتبط با اين ورزش با فضيلت بيشتر از ساير رشته ها ظهور و بروز داشته 
باش��د ، خواس��تار برخورد جدی و پيگرد قانونی با افترا ، نش��ر اكاذيب و درج مطالبی بدون اعتبار و دور از حقيقت 

كه از مصاديق جرايم رايانه ای است ، شد. 
دبيركل حقوق بين الملل ورزش آسيا در اين مكتوب با انتقاد از انفعال حقوقی در برابر مصاديق جرايم رايانه 
ای در جريانات مختلف كه با س��ياه نمائی به ويژه بر عليه فدراس��يون صورت می گيرد تصريح نمود : اين كميته آمادگی دارد از اين پس، تخلفات 

را از طريق مراجع ذيصالح پيگرد قانونی نمايد.   

تأكيد بر صيانت از اخالق مداری و  ارزش های انسانی 
در »كوه نوردی«
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گوناگون

 » نيما يزدی پور « فاتح قله اورست از جبهه شمالي؛ طي ايميلي مراتب تشكر 
خود را از فدراسيون ابراز داشت.

وی در بخشی از اين ايميل آورده است : » از تمامی دوستانی كه در طی حضور 
من زحمات فراوانی متحمل شدند و امور مربوط به فرودگاه و مراسم گزارش برنامه 

را انجام دادند صميمانه تشكر می كنم . 
بر خود الزم می دانم چند نفر را به طور اخص نام ببرم ؛ آقای »ش��عاعی« با 
حضور گرم و دوستانه ی خود در فرودگاه ، آقای »شير محمد« مربی هميشگی بنده 
كه هيچ گاه از كمك به بنده كم نگذاشتند ، مسئولين فدراسيون آقايان» افالكی« 
و  »زارعی« با حضور گرم خود در فرودگاه و مراسم و هم چنين »حسين رضائی« 

و» محمود هاشمی« .
...و خيلی دوس��تان ديگر كه با حضور و توجه ش��ان به بنده ؛ من رو شرمنده 

كردند .
اميدوارم بتوانم زحمات همگی شما را روزی جبران كنم .

سپاس »نيمايزدی پور« از فدراسيون برگزاری بزرگداشت و يادبودی برای 
 زنده ياد »مهدی اعتمادفر«

مراسم بزرگداشتی برای چهره ی نامدار هيماليانوردی ايران زنده ياد »مهدی 
اعتماد فر« توسط خانواده و با مساعدت همنوردان ، دوستان و آشنايان وی برگزار 

شد . 
در اين مراس��م كه مسئولين فدراسيون نيز حضور داشتند ؛ محمود شعاعی 
رئيس فدراس��يون در بخشی از اين مراسم در رابطه با ويژگی ها، توانمندی ها و 
سجايای اخالقی زنده ياد اعتماد فر به ايراد سخن پرداخت و در پايان مراسم نيز 
تصويری از وی به همراه متنی در تجليل از آن قهرمان سرافراز كه نام ايران را 
بر فراز قله های مرتفع دنيا بلند آوازه كرد، از سوی فدراسيون به خانواده ی اعتماد 

فر اهداء شد. 
ضمن اين كه متقاباًل خانواده ی اعتماد فر نيز تصويری از آن كوه نورد فقيد 

را به رسم يادبود به فدراسيون تقديم كردند.

مجموع��ه تلويزيون��ی »صع��ود ب��ه هيمالي��ا« ؛ مربوط به 
صعودهای س��ال گذشته تيم های ايرانی به قلل هيماليا از جمله 
صعود تيم های ملی به اسپانتيك،  تيم هيئت تهران به برودپيك 
و ... كار مشتركی از فدراسيون كوه نوردی و صعودهای ورزشی 
و گروه ورزش شبكه سه سيما  در 13 قسمت به صورت متوالی 

بعد از خبر 22 به روی آنتن شبكه سه سيما رفت . 
ش��ايان ذكر اس��ت : در ادامه ی اين برنامه های تلويزيونی 

كوه ن��وردی به زودی مجموعه ی»پدي��ده و خالق« نيز كه در 
مراحل پايانی تدوين اس��ت، از همين شبكه آماده ی پخش می 

شود .
زم��ان پخش اين مجموعه ه��ا را از طري��ق پايگاه خبری 

فدراسيون پيگيری نمائيد.
خاطر نش��ان مي شود مجموعه هاي پخش شده را مي توانيد 

از طريق سروش سيما تهيه كنيد.

پخش مجموعه تلويزيونی صعود به 
هيماليا  از شبكه سه سيما

پيرو طرح برنامه صعود به يك قله ي باالي 8000 متر در جلس�ه اخير هيات رئيس�ه فدراسيون، مقرر گرديد اين 
صعود در سال 89 در دستور كار فدراسيون قرار گيرد.

بر اين اساس به زودي بخشنامه و فراخوان اين صعود به هيات  هاي استان هاي سراسر كشور اعالم خواهد.
ش�ايان ذكر اس�ت؛ برخي از شرايط حضور در اردوهاي مربوطه كه از اواخر مهر ماه برگزار خواهد شد دارا بودن 

مدرك كارآموزي برف و سابقه ي صعود به يك قله ي باالي 7000 متري باشد.

براي سال 89 در دستور كار فدراسیون قرار گرفت

صعود به يك قله ي باالي 8000 متر
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تيم كوه نوردي هيئت زنجان و  صعود به موستاق آتا
تيم 12 نفره زنجان بعد از 8 مرحله اردوي آمادگي جسماني ، كوهستان 
و دوره امداد و نجات زير نظر مربيان استاني و كشوري از بين 45 نفر از كوه 
نوردان  انتخاب ش��دند و پس از اعزام به چين موفق ش��دند  قله ی موستاق 

آتا را صعود كردند .  
اعضاي تيم كوه نوردي استان زنجان را فرشاد اسماعيل زاده ، فرزاد آرج 
، حسين مهدوي ، حسين مقدم ، محسن سعيد زاده ، علي بيات منش ، مسعود 

بيات منش ، ش��وذب مركدي ، مجيد درباني ، مجيد پيري ، س��عيد كريمي ، 
بهنام سلحشوري به سرپرستي محمد حسن نجاريان تشكيل مي دادند. 

قله موستاق آتا به ارتفاع 7 هزار و 546 متر در استان سينك يانگ كشور 
چين قرار دارد. اين قله جزو سلس��له جبال مرتفع آسياس��ت كه از جنوب به 

قراقروم ، از غرب به پامير و از شمال به كانالن و تيان شان ارتباط دارد. 

صعودهاي برون مرزي

همت و تالش  اعضای تيم منتخب هيماليانوردي بانوان هيئت استان تهران در آستانه 
ميالد قائم آل محمد حضرت مهدي )عج( به ثمر نشس��ت و اعضای اين تيم موفق شدند 

قله ی اسپانتيك را ، سيزده مرداد ماه حدود ساعت 14:30 )به وقت محلی( صعود كنند.
6 ورزشكار زن، پرستو ابريشمي، ليال ابراهيمي، شيوا فارسي، فرشته خادمي طلب، مهسا 
مطيعي و معصومه ملكي به همراهي عباس رنجبري، هادي صابري و محمود هاشمي و به 

سرپرستي رضا كفاش در اين صعود شركت داشتند.

تيم بانوان هيئت استان تهران بر 
فراز قله اسپانتيك

با تالش گروهی از كوه نوردان باش��گاه آرش به سرپرستی كيومرث بابازاده 
و پشتيبانی فدراسيون كوه نوردی وصعودهاي ورزشي ، تابستان امسال مسيری 

جديد در برودپيك به نام كشورمان صعود شد.
اين مسير از بارگاه اصلی در ارتفاع 4800 متر شروع شده و تا ارتفاع 6700 

متر كه به مسير عادی متصل می شود ادامه می يابد.
رامين ش��جاعي، سعيد طوسي، مجيد طوس��ي، حسين خوش چشم، حسين 
س��عدي، آيدين بزرگي، اميد صافي، رض��ا كاظمي و علي محمدي نفرات حاضر 

در اين تيم بودند.    

كوه نوردان آذربايجان شرقي موفق شدند قله ی 7439 متري پوبدا در 
قرقيزستان را با موفقيت صعود كنند.

براي انجام ه��ر چه بهتر اين صعود، اردوهاي انتخابي از فروردين ماه 
گذش��ته تا تير ماه به تعداد پنج اردو ازسوي هيات كوهنوردي شمال غرب 
كش��ور دركوه هاي س��هند و سبالن با ش��رايط كامال سخت و طاقت فرسا 

اجرا شد.
عظيم قيچي ساز كوه نورد خوش نام و با تجربه ی  تيم های ملی به 
عنوان سرپرست ، حس��ين جمل ران، محمد فكوري، مير محمود فاطمي، 
مهدي قلي پور، احد نصير زاده، حجت آزادي، مس��عود يوس��ف پور و جواد 

اصغر زاده در اين صعود حضور داشتند.

كوه نوردان آذربايجان شرقي بر فراز قله ی پوبدا

باشگاه آرش وصعود اولین مسیر جدید ایرانی در هیمالیا
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تيم های هيئت كوه نوردی و صعودهای ورزش��ی اس��تان تهران و شهرس��تان سراب ، مقارن با سالروز مبعث پيامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی 
)ص( ؛ موفق شدند ، تالش ارزنده ای را بر فراز قله ی گاشربروم 2 از سلسله جبال هيماليا انجام داده و پرچم مقدس كشورمان را بر بلندای سيزدهمين قله 

ی مرتفع دنيا به اهتزاز در آورند . 
اين دومين باربود كه تيم های ايرانی موفق به صعود اين قله شدند؛ سال 1376 برای اولين بار تيم ملی كشورمان بر فراز اين قله ايستاد . ضمن اين كه 

زنده ياد »مهدی اعتماد فر« نيز در سال 86 برای صعود به اين قله تالش ارزنده ای داشت .

با توجه به مطالب مطرح ش��ده در گزارش كوه نوردان پرتغالی و اسپانيايی پيرامون صعود تيم های ايرانی به قله ی 
8035 متری گاش��ربروم2، كاوه كاش��فی رياس��ت هيات كوه نوردی و صعودهای ورزشی استان تهران و سرپرست تيم 

اعزامی اين هيات به گاشربروم2 مطالبی را برای روشنتر شدن اين موضوع ارائه كرده است.
كاشفی در مورد مطلب مطرح شده در مورد درستی صعود پنج نفر ايرانی به اين قله در روز 29 تيرماه گفت: »كوه 
نوردان ايرانی به علت وجود نقاب برفی كه در اثر بارش های روزهای منتهی به 29 تيرماه روی قله ش��كل گرفته بود 
و نيز ورود جبهه ی هوای نامس��اعد از صعود انتهای مس��ير خودداری می  كنند، كه فاصله ی باقيمانده تا قله، بر اس��اس 

گزارش نفرات صعودكننده بسيار كمتر از 50 متر بوده است.«
بر اس��اس گزارش كوهنورد لهس��تانی، جاشك تلر، اين همان نقابی اس��ت كه لوئيس باربروی اسپانيايی پس از قدم 

گذاشتن روی آن، ناپديد می شود.
گفتنی است تمامی گفته های كاشفی در اين مورد با گزارشی كه وی در تاريخ 2 مرداد، حين بازگشت به اسالم آباد، 

از اسكاردو ارسال كرده بود، همخوانی دارد.
سرپرست تيم اعزامی استان تهران در مورد حاشيه ی ديگر اين صعود كه خبر مرتبط با آن منتشر شده است، می گويد:

»در مسير بازگشت از قله، تمامی زباله ها از بارگاه های باالدست به بارگاه اول انتقال داده شد. پس از جمع آوری بارها و زباله های موجود در بارگاه اول، 
90 كيلوگرم از آنها كه 35 كيلوگرم زباله را نيز شامل می شد، در آنجا باقی ماند. بارها در يك چادر زرد رنگ با عالمت تجاری » The North Face« انبار 

شده و زباله ها شامل 2 گونی و يك كيسه در كنار چادر قرار گرفت، تا در روزهای بعد با مساعد شدن هوا به بارگاه اصلی انتقال يابند
 س��ه روز بع��د از بازگش��ت تيم ب��ه بارگاه اصلی، چهار باربر ب��ا دريافت 180 دالر پول بارها و زبال��ه  های به جا مانده در ب��ارگاه اول را به بارگاه اصلی 

بازگرداندند.«
منبع : قلمرو كوهستان

صعود تیم های هیئت تهران و شهرستان سراب به گاشربروم 2

پاسخ به حاشیه ها ی تالش ارزشمند تیم های سراب و تهران در صعود به گاشربروم2
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در واكنش به برخی ادعاهای مطرح شده - منتشر شده در فضای مجازی - 
توسط »دكتر ابوالفضل جوادی« پزشك تيم اعزامی هيئت كوه نوردی شهرستان 
سراب به صعود قله ی گاشربروم 2 ؛ » فرشاد خليلی خوشه مهر« سرپرست تيم 
مذكور مكتوبی را خطاب به دبير فدراسيون كوه نوردی و صعودهای ورزشی ارائه 

كرد . متن اين مكتوب بدين شرح است :
جناب آقای افالكی

دبير محترم فدراسيون كوه نوردی و صعودهای ورزشی
نظر به طرح و انتشار مطالبی به نقل از آقای »دكتر ابوالفضل جوادی« موارد 

زير اعالم می گردد:
هم��ان گونه كه همگان می دانند بحث سرپرس��تی و حد و حدود اختيارات 
سرپرست و نظريه ها و نقدهای مرتبط با آن مطلب جديدی در مباحث كوه نوردی 

نيست.
شيوه های اجرا همانند نظريه ها متفاوت است. به طور معمول و در اكثر مواقع 

تصميم گيری ها تابعی است از:
1- شرايط و محدوديت های محيطی كوهستان

2- خصوصيات و شرايط اعضای گروه
3- تجهيزات و تداركات

4- زمان اجرا
اما در اين مبحث يك اصل برای همگان پذيرفته ش��ده است و آن اين كه 
؛ پس از انتخاب سرپرس��ت حسب مس��ئوليت وی، تصميم گيری نهايی نيز به 
عهده اوست و تمايالت و خواست های غيرمتعارف اعضاء نبايد باعث اخالل در 

تصميم گيری و يا ايجاد بحران در گروه گردد.
مع ذالك با توجه به ادعاهای طرح شده توسط آقای »دكتر جوادی« پزشك 
تي��م كوه نوردی هيأت كوه نوردی وصعودهای ورزش��ی س��راب، اعزامی به كوه 
گاش��ربروم دو در تابس��تان جاری، در آينده نزديك گزارشی جامع در اين زمينه 

ارائه خواهد شد. 
فرشاد خليلی خوشه مهر
سرپرست تيم هئت كوه نوردی آذربايجان شرقی
)شهرستان سراب( به قله گاشربروم 2
مرداد ماه 88

واكنش سرپرست تيم هيئت سراب 
»عب��اس جعف��ری«؛ كوه ن��ورد، به ادعاهای پزشك اين تيم

عكاس طبيعت، روزنام��ه نگار و چهره 
ی نام آش��نای جامعه كوه ن��وردی، در 
س��فر اخيرش به كشور »نپال« از تاريخ 
7 س��پتامبر }دوشنبه 16 شهريور { در 
حين كاياک س��واری � به دليل واژگون 
ش��دن قايق � در رودخانه ئی در منطقه 
Narayanghat مفقود ش��ده است. 
متأسفانه تا آخرين لحظات صفحه بندی 
و انتشار شماره ی 5 صعود، ظاهراً جست 

و جوها به نتيجه نرسيده است.
وی در حين كاياک س��واري در رودخانه تريش��ولي نپال به دام يك گرداب 

افتاده و مفقود شده است.
از خداوند متعال مس��ئلت می كنيم وی در سالمتی كامل به ميهن، آغوش 

خانواده، دوستان و همنوردانش بازگردد.

در جست و جوی طبیعت مرد نامی ایران 
در نپال

گزارش صعود 
تيم ملی بانوان به 

»جياجی كانگ«
برگزار شد

گ��زارش صعود تيم مل��ی بانوان 
جمهوری اس��المی اي��ران به قله ی 
»جياجی كان��گ« به ارتف��اع 7058 
متر؛سه ش��نبه 13 مرداد ماه 1388 از 
ساعت 18 الی 20 در سالن اجتماعات 

شهيد قندی برگزار شد . 
در اي��ن مراس��م كه ب��ا حضور 

مسئولين فدراسيون نيز همراه بود از يكايك اعضای اين تيم با اعطای لوح تقدير ، 
احكام قهرمانی و هدايايی تقدير شد .
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منطقه اس��تقرار تيم هاگنگبيرگه )Hagengebirge( در خاک اتريش 
بود كه شامل تعداد زيادی غار می شود و در 7 سال گذشته اكتشافات زيادی 
در اين منطقه با مجوز ويژه صورت گرفته است. تيمی كه عليرضا بالغی در آن 
بوده اس��ت بين 9 تا 12 نفر )متغير در روزهای مختلف( و به سرپرستی مارک 
)دبير فدراس��يون لهستان( بودند كه اكثريت مقيم لهستان و نفراتی نيز مقيم 

انگليس، آلمان و عليرضا بالغی از ايران بوده اند.
كار اصلی تيم بر روی 5 غار 
در منطقه بوده است كه عليرضا 
بالغ��ی در برنامه اكتش��افی و 
پيمايش��ی 4 غار حضور داش��ته 
است. از اين 5 غار، 2 غار در اين 
برنامه كشف شدند و اكتشاف سه 

غار نيز به پايان رسيد.
عملي��ات اكتش��اف دو غار 
ديگر به پايان نرسيده است و تيم 
لهستانی اميدوار است در برنامه 
های ديگر، اكتشاف را ادامه دهد 
و به پايان برس��اند. يكی از اين 
غاره��ا، در حدود 840 متر عمق 
دارد و كامال عمودی است و غار 

ديگر به طول حدود 3 كيلومتر و بيش از 300 متر عمق كه دارای بخش��های 
عمودی و افقی می باشد.

از ويژگی های محيطی اين ناحيه وحشی و البته حفاظت شده بايد به دمای 
هوا اشاره كرد كه در روز به 20 تا 25 درجه و در شب به 5 تا 10 درجه سانتی 
گراد می رسيد. منطقه بسيار غارخيز و بارش در آن زياد است كه در زمان بارش 
شرايط پيمايش در داخل غارها بسيار سخت و پر خطر و در برخی مواقع غير 

ممكن می شود.
روال كار تيم در زمان اكسپديش��ن، تقس��يم به گروههای كوچك 2 تا 3 

نفری بوده است كه در غارها به كار اكتشاف و نقشه برداری می پرداختند.
متوس��ط كار روزانه بين 8 تا 10 ساعت كار در غار و راهپيمايی 40 تا 90 

دقيقه ای از بيس كمپ تا دهانه غارها را شامل می شد.
جستجوی سطحی زمين در برخی از روزها برای يافتن دهانه ها و غارهای 

جديد نيز از برنامه های گروه بود.
صع��ود به قله كالزب��رگ )Kahlersberg( ني��ز از برنامه های فرعی 
اكسپديشن بود كه توسط عليرضا بالغی، سرپرست تيم و يكی ديگر از اعضای 

تيم انجام شد.
تجرب��ه حضور در يك تيم حرفه ای غارنوردی، اصول و نحوه نگرش در 
برگزاری يك اكسپديشن اكتشافی طوالنی مدت، استراتژی و مديريت يك تيم 
اكتشافی در جستجوهای سطحی 
و درون غار از ويژگيهای ممتاز و 

خاص اين برنامه بوده است.
همزمان با برنامه اكتشافی 
و غارن��وردی تي��م لهس��تانی 
ك��ه عليرض��ا بالغ��ی در آن 
عضويت داش��ت، تيم ديگری 
از لهستان به سرپرستی آندره 
چيچفس��كی )غارن��ورد نامدار 
اروپ��ا و جه��ان و سرپرس��ت 
پ��روژه غ��ار المپرش��وفن به 
مدت بيس��ت سال كه يكی از 
ايران  غارنوردان  تيم  ميزبانان 
به لهس��تان در سال جاری نيز بود( در منطقه ای بنام لئوگنگر اشتينبرگ 
)Leoganger Steinberg( در فاصله 25 كيلومتری تيم لهس��تانی 
مش��غول انجام برنامه اكتش��افی ديگری بودند كه عليرضا بالغی نيز به 
مدت 2 روز پس از پايان برنامه تيم، آنان را همراهی می كند كه در طی 
آن عالوه بر شركت در برنامه های روزانه تيم، موفق به پيمايش قسمتی 
از غار المپرش��وفن )Lamprechtsofen( نيز می شود. الزم به ذكر 
است كه غار المپرشوفن با عمق 1632 متر و طول 51 كيلومتر به مدت 

چند س��ال بعنوان عميق ترين غار جهان محس��وب می ش��د.

»عليرضا بالغی« غارنورد و مربی خوب كش�ورمان و يكی از 
اعضای تيم مربيان فدراس�يون كوه نوردی و صعودهای ورزشی 
اعزامی به لهس�تان در س�ال جاری، پيرو تعامالت ايجاد ش�ده 
در جريان همين اعزام ؛ برای ش�ركت در يك برنامه غارنوردی 
و اكتش�افی راهی اتريش ش�ده بود كه در ذيل گزارش�ي از اين 
برنام�ه اكسپديش�ن)31 جوالي تا 23 آگوس�ت( با قلم عليرضا 

بالغي را مالحظه مي فرماييد . 

گزارشي از یك برنامه 
غارنوردي و اکتشافي برون 

مرزي
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* ضربه ديدگي ناخن و بستر ناخن
گاهي خصوصاً زماني كه س��ايز كفش به درس��تي انتخاب نش��ده باش��د ، 
فشارهاي وارده به انگشتان و ناخنها به حدي است كه منجر به بروز خون مردگي 
در زير ناخنها و دردهاي ش��ديد موضعي مي گردد . در چنين ش��رايطي گهگاه ، 
خونريزيهاي كوچك زير ناخن ، به كبود و سياه شدن زير ناخن مي انجامد . در 
بعضي افراد تغيير شكل و اندازه ي كف پا در حين ايستادن و فعاليت ، بسيار زياد و 
بعضاً بالغ بر دو سايز مي باشد كه قطعاً اين افراد به شدت مستعد آسيب انگشتها و 
ناخنها هستند . خونريزي و تجمع آن در زير ناخن ، هر چند اندک ، با جدا كردن 
ناخن از بس��تر آن ، به درد ش��ديدي مي انجامد كه گاهي راه رفتن را دشوار مي 

سازد و نياز به اقدامات درماني خاص را طلب مي كند .
مهمترين اصل در پيش��گيري از بروز اين عارضه ، انتخاب كفش و س��ايز 
مناسب مي باشد در شرايط حاد و چنانچه درد ناشي از افزايش فشار در زير ناخن 
بس��يار زياد باشد ، مي توان با ايجاد يك سوراخ كوچك در سطح ناخن ، امكان 
تخليه خون و كاهش فش��ار و درد را فراهم نمود . براي اين منظور مي توان با 
حرارت دادن يك س��ر يك گيره كاغذ يا سوزن و قرار دادن آن بر روي ناخن به 

سادگي و بدون درد ، سوراخ الزم را در سطح ناخن ايجاد نمود .
اس��تفاده از داروهاي مسكن مانند اس��تامينو فن به همراه كاستن از ميزان 
فعاليت و اس��تفاده از كفش راحتي و يا دمپايي به درمان س��ريعتر مشكل كمك 

مي كند .
) nail toe Ingrwing ( عفونت گوشه ي ناخن *

اعمال فش��ار بيش از حد به انگشتان پا ، چنانچه در مورد قبل ياد شد ، مي 
توان باعث فرو رفتن قسمتهاي كناري ناخن انگشت شصت پا در نسوج نرم كنار 
آن گردد . در اين شرايط » و با اضافه شدن آلودگي ميكروبي ، زمينه بروز عفونت 
با درد شديد و ناتواني در راه رفتن همراه مي شود . عدم درمان مناسب اين عارضه 

به م����زمن ش���دن و تكرار متناوب آن مي انجامد.
حفظ بهداشت پا و نحوه ي درست كوتاه نمودن ناخن ) در عين كوتاه بودن 
نبايد از ته و بصورت زاويه دار گرفت ( در كنار استفاده از كفش مناسب ، از بروز 

اين عارضه پيشگيري مي نمايد .
در صورت بروز ،  انگشتان مبتال را روزانه چندين نوبت با الكل شستشو داده 
و در محلول آب و نمك گرم قرار دهيد . مراجعه به پزشك به جهت تجويز آنتي 
بيوتيك مناس��ب الزامي اس��ت و در صورت تكرار و مزمن شدن عارضه ، گاهي 
برداشتن قسمتي يا تمامي ناخن به طريق جراحي قطعي ترين روش درمان است 

.
* عفونت قارچي انگشتان

فضاي بين انگشتان پا كه غالباً مرطوب از تعرق و مدتها در جوراب و كفش 
و به دوراز هواي آزاد و نور خورشيد مي باشد ، محل بسيار مناسب و شايع براي 
رش��د و تكثير عفونتهاي قارچي مي باشد . اين وضعيت خصوصاً در كوهنوردان 
كه ساعات متمادي پا در كفش به فعاليت مشغول هستند متحمل تر مي باشد . 
به دنبال اس��تقرار و آلودگي قارچي ، عالئم بصورت احساس سوزش و بعضاً درد 
در بين انگشتان ، خصوصاً بين انگشتان چهارم و پنجم بروز مي كند . در چنين 

شرايطي با نگاه مستقيم متوجه ترشحات بد بو و ظهور سفيدک در سطح پوست 
ناحيه مي شويم . اكثر مبتاليان به جهت خفيف بودن عالئم معموال ً توجه كافي 
به اين عارضه نمي كنند و هرچه بسا ماهها دچار آلودگي باقي مي مانند . مزمن 
شدن اين آلودگي مي تواند باعث استقرار عفونت در بقيه نواحي بين انگشتان و 
نيز درگير نمودن و دچار بد شكلي و از بين رفتن تقارن مي گردد ، گاهي پوسته 

پوسته شده و از بستر ناخن جدا مي گردد .
رعايت بهداش��ت فردي ، شستش��وي متناوب پا با آب صابون و استفاده از 
جورابهاي نخي و پنبه أي به جاي استفاده از جورابهاي از جنس مواد مصنوعي ، 
اصول پيشگيري از اين عارضه است به جهت تجويز داروي ضد قارچ به پزشك 
مراجعه نماييد . الزم به ذكر اس��ت كه درمان عفونتها ي قارچي ناخنها معمواًل 

طوالني و نيازمند مصرف داروهاي تخصص خوراكي و موضعي است .
) Corn( ميخچه انگشتان  *

وارد شدن فشار زياد بر پوست قسمتي از انگشت به مرور زمان سبب كلفت 
ش��دن ) هيپوترفي ( پوس��ت در محل فش��ار مي گردد . اين عارضه پوستي كه 
ميخچه ناميده مي شود به تدريج حساس و دردناک مي شود و گاهي شدت درد 
مانع انجام حركات روزانه و فعاليتهاي ورزش��ي مي شود . انتخاب كفش مناسب 
كوه چه از نظر فرم و چه از نظر سايز اهميت فراوان دارد . درمان ميخچه معمواًل 
، برداشتن آن بوسيله ي استفاده از داروهاي موضعي و يا در موارد شديد به طريق 
جراحي اس��ت كه در هر صورت نياز اس��ت تا به يك پزشك متخصص مراجعه 

شود .
) fracture Toe ( شكستگي انگشتان پا  *

اگر چه بروز شكستگي انگشتان پا آسيب شايعي نيست ليكن در كوهنوردي 
، به دنبال س��قوط سنگ بر روي پنجه پا و يا بد قرار گرفتن نوک كفش در بين 
سنگها امكان بروز آن وجود دارد . معمواًل در شرايط مناسب درمان اين شكستگي 
ها به راحتي با فيكس نمودن انگشت آسيب ديده به انگشت بزرگتر مجاور خود 
به وسيله چسب زخم بندي امكان پذير است و البته به دنبال آن براي حداقل يك 

هفته مي بايست از پوشيدن كفش خود داري و از دمپايي استفاده شود .
) syndrome s Morton ( سندرم مورتون *

حركات زياد و مكرر استخوانهاي » متاتارس « خصوصًآ  در حين راهپيمايي 
در سطح ناهموار كوهستاني ، باعث گير افتادن و فشرده شدن اعصاب بين آنها 
مي شود كه بتدريج به التهاب موضعي شاخه هاي عصبي در محل فشار و در ادامه 
به ايجاد يك توده ي عصبي كوچك ) به اندازه يك عدس ( در محل فش��ردگي 
منجر مي گردد . چنين توده أي كه نورماي مورتون ناميده مي ش��ود ، در برابر 
فشردگي بسيار حساس و دردناک است و تحريك آن باعث ايجاد درد، احساس 
برق گرفتگي در انگشتان و گاهي اختالل حسي به شكل كاهش حس و احساس 
گزگز در بغل و نوک انگش��تان مجاور مي گردد . به راحتي قابل درک است كه 
پوش��يدن كفشهاي نامناسب خصوصاً تنگ بر ايجاد و پيشرفت اين ضايعه تاثير 
زيادي دارد . پيش��گيري از بروز اين ضايعه ي دردناک و مزاحم در گرو اس��تفاده 
از كفش مناسب با كفي مستحكم و متناسب با اندازه ي پا و نيز انجام تمرينات 
كششي و قدرت پنجه و كف پا است . نكته مهم اين است كه درمان اين عارضه 

آسیب های شایـع پا در ورزش کوه نـوردی
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در مراحل اوليه راحت تر است ليكن چنانچه به آن توجه نشود و بتدريج بر قطر 
توده عصبي افزوده گردد ، درمان قطعي صرفًا برداشتن آن به طريق جراحي است 

.
 ( متاتارس�الژيا   – دردن�اك  متات�ارس  اس�تخوانهاي   *

) Metatarsalgia
ضعيف بودن عضالت كف پا و وارد شدن فشارزياد به استخوانهاي متاتارس 
در پنج��ه و ك��ف پا ، اجازه ي ح��ركات بيش از حد و خارج ش��دن از محل اين 
اس��تخوانها را ميس��ر مي سازد . اين حركات باعث فش��رده شدن و سايش بين 
استخوانهاي متاتارس مي شوند كه منجر به بروز درد در ناحيه كف و يا روي پا مي 
گردند. اين عارضه را كه در واقع التهاب اين استخوانها است متاتارسالژيا مي نامند . 

در صورت نياز به كارگيري كفي هاي طبي ويژه در كاهش درد موثر مي باشد .
* دردهاي قوس كف پا

مجموعه اي از عضالت ليگامانها ، تاندون عضالت ، اس��تخوانها و مفاصل 
كوچك در ناحيه كف پا ، قوسهاي طولي داخلي و خارجي كف پا را تشكيل مي 
دهند . اين دو قوس در كف پا مانند ضربه گير عمل مي كنند و وجود آنها امكان 
انعطاف و تحمل وزن بيش��تري را به پا در حين ايس��تادن و راه رفتن مي دهد . 
چنانچه يكي از عناصر اين قوس��ها ، ضعيف ش��ده يا آسيب ببيند ، استخوانهاي 
قوس پا از امتداد خود خارج مي شوند و قوس به هم مي ريزد اين اختالل باعث 
مي ش��ود تا فش��ار و كشش زيادي به نس��وج نرم كف پا وارد شود و نيز مفاصل 
استخوانهاي بين كف پا به هم فشرده شوند . مجموعه أي تغييرات به احساس 
درد در ناحيه قوس كف پا خصوصاً در حين راه رفتن و دويدن و خستگي زود رس 
پا مي انجامد . در اين بين افرادي كه بطور مادر زادي داراي قوس كف پاي كمتر 
از حد ) كف پاي صاف ( يا بيش از حد هستند ، نسبت به بروز اين عارضه حساس 
ترند و به جهت پيشگيري مي بايست با نظر پزشك متخصص از كف�هاي طبي 

خاصي استفاده نمايند .
اس��تفاده از كفشهاي نا مناسب كوهنوردي كه كف داخلي مناسبي ندارند و 
يا كف نرم و قابل انعطافي دارند مزيد به علت و عامل بروز تش��ديد اين عارضه 
هس��تند به خاطر داشته باش��يد كه چنانچه كفش خود را بين دو دست خود قرار 
دهيد و با اعمال فش��ار سعي در خم نمودن تخت آن نماييد ،چنانچه از ناحيه ي 
وس��ط تخت خم گردد مناسب و استاندارد نيست . در يك كفش خوب با اعمال 

چنين فشاري ، تخت كفش از ناحيه ج�����لو تر ) حدود قرار گيري محل پنجه 
پا ( خم م�ي شود نه از وسط.

پيش��گيري از اي��ن عارضه عبارتند از : 1-كنترل و جل��و گيري از وزن بدن 
2-انجام تمرينات كشش��ي عضالت پشت ساق پا 3-انجام تمرينات كششي و 
افزايش طول فاش��ياي كف پا 4-اس��تفاده از كفشهاي استاندارد با كفي و تخت 
مناسب 5-مراجعه زود هنگام به پزشك متخصص و در صورت بروز عارضه ، به 
جهت درمان سريع و مناسب و جلو گيري از مزمن شدن عارضه كه غالبآً مستلزم 

درمانهاي طوالني و دشوار است .
* دردهاي پاشنه پا

يك باند نسبتآً ضخيم و مستحكم از جنس نسج و عضالت بنام فاشيا در كف 
پا از حدود انگشتان پا شروع شده و به پاشنه پا متصل مي شود كوتاه بودن اين 
فاشيا ، فشار و كشش زيادي را به محل چسبندگي خود در زير استخوان پا وارد 
مي سازد . تكرار اين فشار و كشش ها سبب بروز التهاب در محل چسبندگي و 
پيدايش درد پاشنه پا مي شود . اين درد با راه رفتن و دويدن تدريجاً افزايش مي 
يابد و معمواًل صبح هنگام قبل از آغاز فعاليتهاي روزانه در بيشترين حد خود است 
. تكرار زياد اين مكانيسم و اعمال فشار بر اين محل چسبندگي فاشيا و استخوان 
باعث تشكيل زايده ي استخواني كوچك و خارمانندي مي شود كه به اصطالح 
خار پاشنه ناميده شده است و معموالً در كليشه هاي راديو گرافي به وضوح ديده 
مي ش��ود . از علل ديگر دردهاي پاش��نه پا ، تحت فشار قرار گرفتن شاخه هاي 
كوچك و حساس عصب كف پايي در زير و سطح داخلي پاشنه پا مي باشد .همراه 
عالئمي چون بي حسي و س��وزن سوزن شدن نواحي مجاور مي گردد. استفاده 
از كفش��هايي كه فضاي كافي و مناسبي براي پاشنه پا ندارند از عوامل بروز اين 
اختالل محس��وب مي ش��وند . انجام تمرينات كششي عضالت پشت ساق پا و 
فاشياي كف پا به همراه قرار دادن مكرر كيسه هاي حاوي يخ خرد شده در محل 
دردناک پاشنه پا ، چند نوبت در روز و استفاده از داروهاي ضد درد ساده أي چون 

آسپرين در كاهش درد و بهبود شرايط بسيار موثرند .

منبع : اينترنت – با سپاس از كارگروه استان های فدراسيون 
خانم حبيب اهلل

عيادت از »حاج عباس خليلي« 
يكي از پيشكسوتان خوش نام 

كوه نوردي
»حاج عباس خليلي« از نخستين رؤساي هيئت كوه نوردي شميران 
اس��ت كه س��اليان زيادي اين هيئت از خدمات شايان وي بهره مند بود  
. او در دوران جواني دو صعود برون مرزي داش��ته اس��ت ؛ س��ال 1355 
صعود به قله ي مون بالن فرانس��ه و ماترهون در اتريش . وي حتي در 
ايام كهنسالي نيز با دلي جوان و روحيه اي مثال زدني عاشق طبيعت و 

پرداختن به كوه نوردي است . 

با پیشكسوتان 

حاج عباس خليلي نفر دوم نشسته از چپ
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شركت رئيس فدراسيون 
كوه نوردی در اجالس سنگ 

نوردی آسيا
مهندس » محمود ش��عاعی « رئيس فدراس��يون كوه 
نوردی و صعودهای ورزش��ی در اجالس فدراسيون سنگ 

نوردی آسيا شركت كرد. 
وی به همراه » هماي��ون بختياری « رئيس كارگروه 
بي��ن المل��ل اي��ن فدراس��يون جهت ش��ركت در اجالس 
فدراسيون سنگ نوردی آس��يا كه همزمان با رقابت های 
س��نگ نوردی بزرگساالن اين قاره در سئول برگزار گرديد 

، عازم كره جنوبی  شده بود .

نتايج رقابت های ليگ سنگ نوردی باشگاه های تهران
 

بنا به  گزارش رسيده اولين دوره ی رقابت های ليگ سنگ نوردی استان تهران از اول خرداد تا پايان مرداد ماه در چهار مرحله و با شركت 4 تيم برگزار گرديد. 
. ) اسامی تيم های شركت كننده : سالن سنگ نوردی زنده ياد محمد داوودی- سالن شهيد قيانوری-دانشگاه تربيت مدرس و باشگاه آرارات (

در اين مسابقات حدود 40 ورزشكار شركت داشته و هم چنين تعداد 20نفر به عنوان طراح ، داور و سرپرست جهت برگزاری اين مسابقات هم كاری كرده اند 
و در نهايت دانشگاه تربيت مدرس ، سالن زنده ياد محمد داوودی ، سالن شهيد قيانوری و باشگاه آرارات به ترتيب در رده های اول تا چهارم قرار گرفتند .

»مهندس محمود شعاعی« طی نشستی با »بهرام افشار زاده« دبيركل 
كميته ملی المپيك ، درخواست های فدراسيون را در خصوص جلب حمايت 
ها و پشتيبانی های بيشتر از اين رشته ی ورزشی از جمله؛ ايجاد كمپ تيم 

های ملی و ديواره های استاندارد برگزاری مسابقات،  ارائه كرد . 
در اين نشس��ت ؛ رئيس فدراسيون كوه نوردی و صعودهای ورزشی با 
ارئه ی گزارش��ی از روند رو به رشد و پيش��رفت اين رشته در كشور و هم 

چنين كس��ب عناوين ارزنده در رقابت های نوجوانان و جوانان آس��يا ، به 
بيان كمبودها و كاستی های مربوطه پرداخت و از كميته ملی المپيك برای 
تحقق خواس��ت ها و نيازهای فدراس��يون در جهت توسعه و كسب جايگاه 
واقعی اين رش��ته در ميان س��اير رش��ته های مدال آور استمداد و خواستار 
حمايت و پشتيبانی بيش��تر و افزايش بودجه ی تخصيصی از سوی كميته 

ملی المپيك شد .

نشست ويژه فدراسيون با كميته ملی المپيك برای »سنگ نوردی«
اخبار سنگـنوردي

هدايای نقدی فدراسيون به قهرمانان سنگ نوردی
فدراسيون كوه نوردی و صعودهای ورزشی به نفرات اول تا سوم رقابت های سنگ نوردی نوجوانان و جوانان قهرمانی آسيا كه چندی پيش در كشور قزاقستان 

برگزار شد ، جوايز نقدی اهداء می كند . 
بر اين اساس به سنگ نوردان حائز مدال طال پنج ميليون ريال، حائز مدال نقره چهارميليون ريال و حائز مدال برنز سه ميليون ريال اهداء می شود . 

شايان ذكر است : فدراسيون كوه نوردی و صعودهای ورزشی به ورزشكاران اعزامی به رقابت های قهرمانی سنگ نوردی بزرگساالن  آسيا نيز كه در سئول 
كره جنوبی برگزار شد ، وعده داده بود كه؛ در صورت كسب مدال طال ده ميليون ريال ، مدال نقره هفت ميليون و پانصد هزار ريال و مدال برنز نيز پنج ميليون ريال 

اهداء خواهد كرد . 
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در جري��ان رقابت های س��نگ نوردی قهرمانی آس��يا ك��ه با حضور 
برترين س��نگ نوردان اين قاره در سئول پايتخت كره جنوبی برگزار شد، 
سنگ نوردان تيم ملی كشورمان در رشته ی »سرعت« و در بخش تيمی 
مردان موفق به كس��ب عنوان چهارم آس��يا شدند و يك مدال برنز نيز در 

رشته ی »داينو » به دست آمد . 
بنا بر اين گزارش : »محس��ن محمدی ن��ژاد« و »نويد صوفی زاده« 
در رده بن��دی انفرادی رقابت های س��رعت مردان به ترتيب در رده های 
پنجم و شش��م آس��يا قرار گرفتند و با توجه به كسب عناوين اول تا سوم 

تالش سنگ نوردان تیم ملی بزرگساالن در رقابت های آسیایی ؛

كسب مقام چهارم تيمی در »سرعت« و احراز مدال 
برنز در »داينو«

به مناس��بت چهلّمين روز درگذش��ت زنده ياد علی  رئيس دانا »مربّی و مسئول كميته فّنی گروه كوه نوردی هفت خوان« و گرامی داشت ياد و 
خاطره آن عزيز، برنامه ی صعود به قلّه كلون بس��تك در تاريخ 88/5/30  به همت اعضای گروه كوه نوردی هفت خوان كرج و با حضور خانواده 

ی وی برگزار گرديد.
آن ش��ادروان در حال گش��ايش مس��يری نو بر روی ديواره ای در منطقه سيرا بود كه دس��ت تقدير به او مهلت نداد تا آن را به اتمام برساند اما 

خوش��بختانه به هّمت دوستان فّنی كار و همنوردانش، اين مسير ادامه يافته 
و پس از اتمام در طی مراس��می نامگذاری و صعود خواهد ش��د. و سرانجام 
آخرين برنامه ای كه زنده ياد علی رئيس دانا در آن شركت داشت، صعود به 
قله كلون بس��تك )4150 متر- البرز غربی( در تاريخ 88/4/15 بود.به همين 
مناسبت دوس��تان او بر آن هستند تا تير ماه هر سال اين برنامه را به منظور 

زنده نگاه داشتن نام و ياد همنوردشان اجرا نمايند. 
علی رئيس دانا در تاريخ 4/20/ 88 در اثر سقوط از ساختمانی در تهران 

و خونريزی داخلی،ناباورانه ديده از جهان فروبست.

روحش شاد ويادش گرامی باد !
 با سپاس از حامد حصاری 

انفرادی توسط سنگ نوردان چين،قزاقستان و اندونزی ، تيم ايران در مجموع 
امتيازات تيمی در رده ی چهارم آسيا قرار گرفت . 

ش��ايان ذكر اس��ت : »نويد صوفی زاده » در رشته ی »داينو« نيز موفق 
به كسب مدال ارزشمند برنز آسيا گرديد . 

اين مس��ابقات با شركت س��نگ نوردان 12 كشور آس��يايی شامل كره 
جنوب��ی، ژاپن، قزاقس��تان،چين، اندون��زی، تايوان، هنگ كنگ، س��نگاپور، 

مالزی، تايلند و ايران به مدت 3 روز برگزار گرديد .  
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انسان عاقل فرمانرواي ذهن خود و انسان نادان برده آن است.
سريعترين راه افزايش عملكرد در انجام هركاري بهبود بخشيدن به كيفيت 
افكارتان ميباشد.  در ورزش سنگنوردي, وقتيكه روي يك تخته سنگ بزرگ, يك 
مسير ورزشي, در مسير طنابهاي سنگنوردي يا يك مسير با ارتفاع زياد كار ميكنيد 
اين حقيقتي انكارناپذير است. تمامي عملكردها – اعتقادات, تمركز, هيجانات, 
اعتماد به نفس, آمادگي, و توانايي حل مشكالت از مبنايي كه منجر به موفق يا 

بازنده شدنتان خواهدشد- از درون شما به فعاليت وا داشته ميشوند. 
عملكردهاي عظيم و ماهرانه با اعتماد بنفس مستحكم, تمركز فوق العاده, 
افكار مثبت و تصويري روشن از اعتقاد قوي به موفقيت نهايي, شروع ميشوند. و 
بر عكس آن نيز صادق ميباشد كه شكست و بدشانسي از نگراني, شك, تنش و 
عدم اطمينان كه از افكاري بيمناک سرچشمه ميگيرد,  ناشي ميگردد. به اعتقاد من 
موفقيت يا شكست در يك صعود اغلب از قبل در ضمير ناخودآگاه )شايد حتي در 
ضمير آگاه( شما يا من حتي قبل از اينكه قدم از زمين برداشته شود, نقش بسته 

است. 
درحاليكه تمرينات قدرتي خارج از فصل و تكنيكهاي آموزشي ساالنه براي 
پيش��رفت به مراحل باالتر درخالل فصل صعود بسيار مهم ميباشند, بزرگترين 
موفقيت و پيش��رفت از عضالت منعطف و متناسب ذهن شما بيرون خواهد زد. 
رئوس مطالب اين بخش چندين استراتژي ذهن قدرتمند و مهارتهايي كه كمك 

به باالبردن كارايي و لذت شما خواهد كرد, ميباشد. 
 اين مهارتها را با عالقه و اراده اي همسو و يكسان همچون يك برنامه جديد 
آموزش قدرت انجام دهيد, نتايج حاصله كامال« شگفت زده تان خواهد كرد. با 
بكار گيري اين مهارتها در 24 ساعِت هفت روز هفته  و نه فقط زمانيهايي كه دلتان 
ميخواهد, نتيجه بزرگي كسب خواهيد كرد. براي بعضي ها اين انقالب و پيشرفت  
از روي يك صخره ش��روع ميش��ود درحاليكه بعضي هاي ديگر به استقامت و 
پافشاري نياز خواهند داشت, بگذاريد اين مهارتهاي ذهني تبديل به يك ارزش 
شاخص گردد قبل از اينكه تبديل به يك ضربه اساسي در صعودتان گردد. ) اين 

بستگي به ميزان تناسب يا ضعف بنيه تان دارد(.
بخاطر داشته باشيد كه تمامي اين مهارتهاي آموزش ذهن بهم مرتبط هستند 
و ميتوانند در يك تمرين يك كار مشترک قوي )هم نيروزايي( را ارائه دهند. در 
مجموع ميتوانند تاثيري همچون كم شدن 10 پوند يا بيشتر از عضالت پشت 
داشته باشند كه ندانسته قبال« موجب كشش صعود هايتان به باال ميشده است. 

من اين را استفاده از بالهاي ذهن مينامم.
افزايش كارآيي با بالهاي ذهن

به گفته مرحوم ولفگانگ گوفليچ »مغز مهمترين نيروي عضالني در صعود 

است« . واقعيتي كه اين عبارت را مهيج تر ميكند اين است كه گوفليچ يكي از 
قويترين افراد در سنگ نوردي بود كه هرگز از روي سنگ پايين نميآمد, از اواسط 
دهه 1980 تا زمان مرگش در 1992  در سانحه رانندگي, وي با كمك قدرت نفوذ 
هم نيروزايي )اشتراک مساعي( جسمي و ذهني اش, روش جديد صعود از چندين 

شيب بسيار سخت را نمايش داد. 
من از نظر ولف نه تنها برا اينكه ذهن يكي از اضالع مثلث در عمل صعود 
اس��ت بلكه به جهت اينكه كنترل ذهني ضعيف ميتواند يكباره توانايي شما در 

تكنيك و تحرک فيزيكيتان خراب كند, حمايت ميكنم. 
در ادامه ده استراتژي كه ميتوانيد از امروز از آنها در همه جوانب زندگي استفاده 
كنيد, با علم به اينكه اكثر مردها و زنهاي موفق در اين ورزش آنها را بكار گرفته 

اند,  آورده شده است. 
1. تصورات را از واقعيت جدا كنيد

خواندن اين كتاب نشانگر اين است كه سنگنوردي نقش بزرگي در زندگيتان 
دارد. متاسفانه وقتيكه محكم به تصوراتتان چسبيده باشيد, اين به معناي نيازي 
وافر و پرقدرت به صعودي بي نقص به منظور اثبات لياقت و توانت در اين نقش 
و بعنوان يك فرد است. پيامد اين فشار ميتواند خفه كننده شود و شايد بزرگترين 

عامل نااميدي در اين ورزش ) يا در هر تالشي ديگر(.
انسان بهترين كارآييش در جهت دادن به فرآيند در چارچوب ذهن ميباشد 
نه جهت دادن به نتيجه و پي آمد آن. با جدا كردن تصوراتت )آنچه از خود تصور 
و انتظار داري( از توانت ميتواني بدون درنظر گرفتن نتيجه از صعودت لذت ببري. 
و مهمتر اينكه در امتحان چيزهاي جديد هدايتت ميكند, از فرصتها بهره ببر يا 
بدورش بينداز كه ش��ايد الزمه اش عبور از يكس��ري دش��واري باشد. و در آخر: 
تفكيك تصورات ذهني از خود موجب كاهش فشار و تشويش خواهد شد و مغاير 

با واقعيت, بدون نياز به چيزي صعود بهتري خواهيد داشت.
2. با افراد مثبت مراوده كنيد

فضايي دور هريك از مارا اشغال كرده است كه نشات گرفته از شخصيت و 
نگرش ما از زندگي و رويدادهاي آن ميباشد. افكار و اعمال شما بر افكار و اعمال 
اطرافيان ديگران تاثير ميگذارد و بالعكس. آنطور كه من متوجه شده ام, سه انتخاب 
وجود دارد:  صعود فردي, صعود با آدمهاي مثبت و خوش بين, يا با آدمهاي منفي 
و بدبين. چرا بايد بخواهيد با آدمهاي شاكي صعود كنيد؟  انرژي منفي آنها چه قابل 
تشخيص باشد چه نه, بر صعود و لذت صعود شما تاثير ميگذارد. صعودهايي كه به 
تنهايي يا با افراد مثبت انجام ميدهيد, ميتوانند دستاوردهاي بسيار عظيمي را بهمراه 
داشته باشند. اگر از بين بردن محدوديتها هدفتان است, آنوقت از همكاري ذهن و 

عضالتتان كه حاصل از خالقيت, انگيزه و افراد مثبت ميباشد نفع ميبريد. 

تمرینات ذهني در سنگ نوردي
نويسنده: اريك هورست
ترجمه: امير سلطانيان

قسمت اول

ادامه در شماره بعدي صعود
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با نصب تابلوهای راهنمای مس��ير صعود به قله ی دماوند، يكی از فازهای طرح س��امانه ی اطالع رس��انی محيطی فدراس��يون كوه نوردی و صعودهای 
ورزشی در ارتفاعات دماوند انجام شد. 

بر اين اساس سه عدد تابلو به ابعاد دو متر در سه متر در سه منطقه نصب گرديده است، شامل:
-مقابل قرارگاه فدراسيون در پلور) دو كيلومتری جاده پلور به رينه در ارتفاع 2250 متری(

-مسير دوراهی گوسفند سرا )واقع  در 14 كيلومتری جاده پلور به رينه درارتفاع 2450 متری(
-توقفگاه گوسفند سرا )در نزديكی كانكس فدراسيون در ارتفاع 3020 متری(

نقش��ه ی اين تابلوها حاوی اطالعات صعود از س��ه جبهه ، نام يال ها ، آبادی ها ، رودخانه ها ، چش��مه ها ، چش��مه های آبگرم جاده آس��فالت و خاكی ، 
مسير دوچرخه سواری ، مسير اسكی ، مسير پياده روی، اسامی و مكان پناهگاه ها و جانپناه ها، نام 16 يال اصلی صعود به قله، معرفی 4 جبهه اصلی صعود 
ب��ه قل��ه به همراه زم��ان مورد نياز، تلفن های ضروری جهت امداد در منطقه و معرفی 10 نقطه و مكان مه��م در پيرامون قله بهمراه اطالعات دقيق جی پی 

اس می باشد . 
اين تابلو ها به سفارش فدراسيون با پشتيبانی شركت توسعه، تجهيز و نگهداری اماكن ورزشی، پيگيری كارگروه پناهگاه های فدراسيون، اجرای شركت 
سيمای كوچ، طراحی »مجيد ياسينی« ،گردآوری مطالب به همت »خانم مينو حسنی اصفهانی« و مشاوره كوه نوردی توسط مربی فدراسيون »حسين نظر« 

تهيه و در مناطق مذكور نصب شده است.

در راستای طرح سامانه ی اطالع رسانی كوهستان فدراسیون؛

نصب تابلوهای راهنمای صعود در ارتفاعات دماوند



داستان ببر برفي
داستان پيدايش ببر برفي به سال 1956 باز مي گردد، زمانيكه Ratzik آنرا پيشنهاد داد.

در واقع ببر برفي عنواني اس��ت كه به فاتحان 5 قله مرتفع و باالي 7000 متر پامير و تيان 
شان داده مي شود كه عبارتند از:

اسماعيل ساماني )كمونيست(- 7495 متر - پامير- تاجيكستان
پوبدا )پيروزي يا جنگيش چوگوس( - 7439 متر- تيان شان - قرقيزستان

ابن سينا )لنين( - 7134 متر - پامير - قرقيزستان و تاجيكستان
كور ژنفسكايا - 7105 متر - پامير - تاجيكستان

خان تنگري - 7010 متر - تيان شان - قرقيزستان و قزاقستان
البت��ه ت��ا س��ال 1984 قل��ه خ��ان تنگ��ري در نش��ان بب��ر برفي جاي��ي نداش��ت زي��را ارتف��اع آن 6995 متر ان��دازه گيري ش��ده ب��ود! ضمن 
 آنك��ه پوب��دا ني��ز مابي��ن س��الهاي 1985 ت��ا 1989 از اي��ن رده بن��دي خ��ارج ش��ده زي��را بر س��ر مالكي��ت آن ب��ا چين اخت��الف وجود داش��ت!

اما سرانجام از سال 1990 عنوان ببر برفي براي صعود به اين 5 قله تثبيت گرديد.
جالب است بدانيد تا امروز 552 نفر موفق به كسب نشان ببر برفي شده اند. در اين بين بوريس كورشنف با 9 بار صعود به هر 5 قله داراي باالترين 
ركورد مي باش��د و نيكالي توتماجين با 5 بار، س��رگي بوگمولف با 4 بار و والري كريش��اتي با 4 بار در پي او قرار دارند. البته ساير فاتحان اين قلل نيز 

عمدتا ازجمهوريهاي استقالل يافته از اتحاد جماهير شوروي سابق مي باشند. 
روس��يه باالترين فاتحان و همچنين قزاقس��تان، اكراين و اس��توني در رده هاي بعد قرار دارند. در ميان س��اير كشورها نيز اسامي كشورهايي نظير 
اتريش، بلغارستان، كانادا، چك، فرانسه، مجارستان، ايران )مرحوم مهدي اعتمادي فر در سال 2003 بعنوان پانصد و سيمين فاتح ببر برفي را دريافت 
نمود(، ژاپن، لهس��تان، اس��لواكي، اسپانيا، تركيه و اياالت متحده آمريكا به چش��م مي خورد. ضمن آنكه تاكنون از آمريكاي جنوبي، اقيانوسيه و آفريقا 

كسي موفق به اخذ اين رتبه نشده است. 
اما ثبت نش��ان ببر برفي توسط والديمير س��اتايف )1937( صورت گرفته. او كسي است كه خود فاتح قلل مرتفعي همچون: آناپورناي جنوبي 94، 
اورس��ت 95 بوده و س��الها رئيس و دبير اتحاديه كوه نوردي روس��يه را بر عهده داشته اس��ت. او هم اكنون رئيس بخش اروپا آسياي فدراسيون جهاني 
كوه نوردي مي باش��د. س��اتايف همچنان پيگير و ناظر ثبت اين عنوان از طريق اس��امي فاتحان 5 قله توسط كشورهايي است كه اين قلل در آنها قرار 
دارند هر چند امروزه اين ثبت توس��ط Lena Laletina مدير س��ايت RussianClimb و Rodrigo Granzotto Peron مدير س��ايت 

AdventureStats صورت مي گيرد.
با هم برخي از ترينهاي ببر برفي را مرور مي كنيم:

Evgeny Ivanov 1961 نخستين ببر برفي
Kirill Kuzmin 1966 و Valentin Bozhukov هر 5 قله را صعود كردند

Ludmila Agranovskaya 1970 به عنوان نخستين زن به اين نشان دست يافت
Valery Bezzubkin 1972 و Rozalia Bezzubkina به عنوان نخستين زوج موفق به كسب اين عنوان شدند

Boris Studenin 1978 دوبار اين عنوان را كسب نمود
William Garner 1985 و Randall Starrett هر دو از آمريكا نخستين غربياني بودند كه به اين عنوان دست يافتند

Serguey Bogomolov 1985 و Gennady Bogomolov بعنوان دو برادر موفق به كسب اين عنوان شدند
Andrey Tselishev 1986 با 22 سال سن به عنوان جوانترين انسان موفق به كسب اين عنوان شد

Elvira Nasonova 1988 به عنوان نخستين زن موفق به كسب دوبار عنوان ببر برفي شد
Malik Ismetov ، Serguey Gritsuk, Valery Khrishchaty 1991 وVladimir Suviga در يكس��ال موفق به صعود هر 

5 قله شدند
Elvira Nasonova 1991 براي سومين بار موفق به اخذ اين عنوان شد

Brigitte Meloni 1997 از آمريكا نخستين زن غربي فاتح 5 قله شد
Lev Sarkisov 1997 با 58 سال مسنترين فاتح اين 5 قله شد

Denis Urubko 1999 و Serguey Molotov در مدت 42 روز به اين نشان دست يافتند
Boris Korshunov 2004 با 9 بار صعود به 5 قله مرتفع پامير و تيان شان ركورددار اين عنوان شد
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رضا زارعي
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گزارش اردوی بازآموزی مربیان درجه 3 
غارنوردی سراسر کشور

با توجه به خاتمه اعتبار تاريخ تدريس 
مدرس�ين غارن�وردی در تي�ر م�اه 1388 
و پيرو تقويم ورزش�ی ش�ش ماه نخس�ت 
س�ال بخش غارنوردی، مقرر شد از تاريخ 
دوره  ي�ك   88/4/26 لغاي�ت   88/4/24
بازآم�وزی ب�رای ارتق�اء س�طح و ارزيابی 
توانايی مربي�ان درجه 3 غارنوردی به اجرا 
گذارده ش�ود. با هماهنگيه�ای بعمل آمده، 
ط�ی فراخوان ب�ه سراس�ر كش�ور از يك 
ماه قب�ل از دوره، اطالع رس�انی گرديد كه 
در نهاي�ت 8 نف�ر از مربي�ان در اي�ن دوره 
ش�ركت نمودند كه تعدادی از آنها موفق به 
دريافت مجوز مدرس�ی گرديدند و بقيه هم 

در كسوت مربی قرار گرفتند.
در اين دوره، با ه��دف باال بردن اطالعات 
عموم��ی و تخصصی غارنوردی ب��رای مربيان 
س��عی گرديد تا حد مق��دورات و امكانات عمل 
ش��ود. از نكات و ويژگی ه��ای خاص اين دوره 

می توان به موارد زير اشاره كرد:
1( از ن��كات قابل توج��ه در اين دوره بهره 
گيری از مدرسان خبره بود كه به تازگی با آخرين 
متدها و مراجع آموزش��ی آشنا شده بودند. پيرو 
اعزام تيم غارنوردی به كش��ور لهستان، بخش 
غارنوردی ضمن برگزاری 2 جلسه هماهنگی و 
طبقه بندی مطالب در مقاطع 2 و 3 مربيگری 
با نفرات اعزامی، در نهايت به تنظيم سرفصل 
و رئ��وس مقاطع فوق رس��يد و همچنين پس 
از بررس��ی نكات فنی آموزش��های نوين را در 
قالب بازآموزی به مربيان انتقال دهند تا خالء 

موجود برطرف گردد.
2( ب��ا توجه به رويك��رد بخش غارنوردی 
ب��ه ترويج و آم��وزش كليه مباح��ث مرتبط با 
غارنوردی و آشنايی مربيان با مطالب علمی و 
غارشناسی، در اين دوره ضمن هماهنگی های 
قبلی با آقای مهندس توس��لی از كارشناس��ان 
رشته زمين شناس��ی، مقرر شد در اين دوره با 
بهره گيری از لوازم كمك آموزشی در منطقه و 

انتقال تجهيزات آموزشی در محل اسكان، اولين 
دوره تئوری و تخصصی غارشناس��ی با مباحث 
الف( زمين شناس��ی عمومی ب( زمين شناسی 
تخصصی و كارست به اجرا درآيد كه نتيجه آن 

بسيار خوب ارزيابی گرديد.
3( با توجه ب��ه برنامه ريزی دقيق در طول 
س��ه روز دوره آموزشی، تمامی برنامه ها از قبل 
تهي��ه و تدوين گرديد كه بر اس��اس زمانبندی 
به اج��رای تكنيكها و تاكتيكها پرداخته ش��د و 

كمترين اتالف وقت را داشتيم.
4( حداكثر زمان مفيد كار در اين دوره نيز از 
نكات قابل توجه دوره بود كه بطور مداوم روزانه 

تا 15 ساعت كار عملی و تئوری ارائه گرديد.
5( آشنايی با لوازم نقشه برداری و همچنين 
ارائه فيلم و گزارش تصويری از غارهای لهستان 
هم در برنامه گنجانده شد كه در روحيه مربيان 

تاثير مثبتی نيز بهمراه داشت.
در نهاي��ت در روز جمعه ني��ز يك امتحان 
كتب��ی بعمل آم��د و پس از آن طی مراس��می 

كوچك ختم اردو اعالم گرديد.

كادر اجرايی دوره:
1- وحي��د مصدری )م��درس( – تداركات 

فنی
2- عليرضا بالغی )مدرس(

3- اميرحس��ين جابر انصاری )سرپرست 
– م��درس(

4- مهندس توسلی )زمين شناسی و كارست(
5- روشن امين نيا )روابط عمومی(

شركت كنندگان:
آذربايجان شرقی:

1- محمد باقر صمديان
فارس:

1- مهدی پاک نظر
2- نادر كرمی

3- محمد صادق حميدی
تهران:

1- اسماعيل اسماعيل زاده كارگر
2- حسين نظر

3- شهرام عباس نژاد
4- مهدی فراهانی

زمان بندي و برنامه روزانه اردو
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نیم نگاهي به برنامه هاي آتي فدراسیون در مهر ماه ؛ 
 اعزام دو نفر از اعضاي تيم ملي اميد - صعود كننده به قله ي تيليچوپيك - سيدواسع سيدموسوي و مهدي نائيني به كشور هندوستان جهت شركت 

در اجالس صعودهاي بزرگ جوانان جهان
 صعود جمعي از زحمت كشان عرصه ي كوه نوردي و صعودهاي ورزشي به قله ي آرارات در تركيه 

 شركت چهار نفر از مسئولين فدراسيون )رئيس ، نايب رئيس،  مسئول روابط بين الملل و خبره ورزشي (در اجالس جهاني ساليانه كوه نوردي در كشور 
پرتغال

 گزارش برنامه اعزام مربيان غارنوردي به دوره آموزشي و غارنوردي در لهستان
 گزارش برنامه صعود تيم آذربايجان شرقي به قله ي پوبدا

 شركت دبير فدراسيون در اجالس آسيايي كوه نوردي در كشور هنگ كنگ
 برگزاري جلسه هيئت رئيسه و نشست مسئولين كميته ها

تقدیر از فعالیت های هیئت سمنان
كارگروه امور استان های فدراسيون طی مكتوبی، از فعاليت ها و زحمات »محمد علی هاشمی« رئيس هيئت استان سمنان و تمامی كوه نوردان 

عزيزی كه در گسترش فرهنگ كوه نوردی در اين استان خدمت می نمايند، تقدير و تشكر كرد. 

انتصاب رئیس هیئت منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس
دبير فدراسيون كوه نوردی و صعودهای ورزشی، با عنايت به نظر مساعد معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگري منطقه آزاد ارس و به استناد نامه 

شماره 2720/ص88 مورخ 88/04/13 آن معاونت و موافقت رياست فدراسيون،طی حكمی »نعمت دهقانی«   را به مدت يكسال به سمت رئيس هيئت 
كوه نوردی و صعودهای ورزشی منطقه آزاد تجاری � صنعتی ارس منصوب كرد.

دوره تئوري سازمان تربيت بدني جهت مربيان درجه 3  
دوره مقدماتي نقشه خواني و كار با قطب نما    

دوره مربيگري درجه 2 سنگ نوردي ويژه بانوان    
ميزباني دوره هاي مربيگري ملي درجه 2 و3 كوهپيمايي    

برگزاري دوره حمايت مسابقات صعودهای ورزشی آقايان    
برگزاري دوره حمايت مسابقات صعودهای ورزشی بانوان  

دوره مربيگري درجه 3 سنگ نوردي ويژه آقايان  
اصالحيه دروه مربيگري درجه 3,2 برف و يخ )بخش يخ نوردي(    

قبول شدگان آزمون ورودي مربيگري درجه 3 سنگ نوردي آقايان    
دوره مربيگري درجه 3 برف و يخ به همراه پذيرفته شدگان آزمون ورودی    

اعالم اسامي مدرسان دوره ناوبري    
آزمون ورودی مربيگری درجه 2 صعودهای ورزشی )بانوان(    
آزمون ورودی مربيگری درجه 2 صعودهای ورزشی )آقايان(    

دوره انتقالي به مربيگري درجه 3 كوهپيمايي  
اسامي مدرسان و مربيان چهارمين دوره بازآموزي درجه 3 غارنوردي  

دوره مربيگري درجه 2 برف و يخ )بخش يخ نوردي(    
بازآموزي مربيان پيشكسوت، درجه 1 و 2 سنگ نوردي  

اسامي مربيان درجه 3 برف و يخ مجاز به آموزش    
آزمون ورودي مربي گري درجه 3 كوه پيمايي ويژه بانوان 

آزمون ورودي مربي گري درجه 3 كوه پيمايي ويژه آقايان  
آزمون ورودی طراحی مسير درجه 3 صعودهای ورزشی بانوان    
آزمون ورودی طراحی مسير درجه 3 صعودهای ورزشی آقايان    

قبول شدگان دوره مربيگري درجه 3 برف و يخ  
اسامي مربيان درجه 2 برف و يخ مجاز به آموزش    

قبول شدگان دوره هاي مربيگري درجه 3 كوهپيمايي آقايان  
آزمون ورودي مربي گري درجه 3 كوه پيمايي ويژه آقايان    

آزمون ورودي مربي گري درجه 3 كوه پيمايي ويژه بانوان  

اسامي تصحيح شده قبول شدگان دوره مربيگري درجه 3 برف و يخ    
قبول شدگان دوره هاي مربيگري درجه 2 كوهپيمايي آقايان    

قبول شدگان دوره هاي مربيگري درجه 2 كوهپيمايي بانوان  
قبول شدگان دوره هاي مربيگري درجه 3 كوهپيمايي بانوان    

قبول شدگان دوره مربيگري درجه 3 سنگ نوردي    
قبول شدگان دوره مربيگري درجه 3 برف و يخ    

قبول شدگان دوره بازآموزي يخ و برف درجه 3 )آقايان(  
دوره تئوري سازمان تربيت بدني جهت مربيان درجه 3     

دوره مقدماتي نقشه خواني و كار با قطب نما  
دوره مربيگري درجه 2 سنگ نوردي ويژه بانوان  

ميزباني دوره هاي مربيگري ملي درجه 2 و3 كوهپيمايي  
برگزاري دوره حمايت مسابقات صعودهای ورزشی آقايان  
برگزاري دوره حمايت مسابقات صعودهای ورزشی بانوان  

دوره مربيگري درجه 3 سنگ نوردي ويژه آقايان  
اصالحيه دروه مربيگري درجه 3,2 برف و يخ )بخش يخ نوردي(  

قبول شدگان آزمون ورودي مربيگري درجه 3 سنگ نوردي آقايان  
دوره مربيگري درجه 3 برف و يخ به همراه پذيرفته شدگان آزمون ورودی  

اعالم اسامي مدرسان دوره ناوبري  
آزمون ورودی مربيگری درجه 2 صعودهای ورزشی )بانوان(  
آزمون ورودی مربيگری درجه 2 صعودهای ورزشی )آقايان(  

دوره انتقالي به مربيگري درجه 3 كوهپيمايي  
اسامي مدرسان و مربيان چهارمين دوره بازآموزي درجه 3 غارنوردي  

دوره مربيگري درجه 2 برف و يخ )بخش يخ نوردي(  
بازآموزي مربيان پيشكسوت، درجه 1 و 2 سنگ نوردي  

اولين فستيوال سنگ نوردي در طبيعت ويژه آقايان  
اسامي مربيان درجه 3 برف و يخ مجاز به آموزش  

آزمون ورودي مربي گري درجه 3 كوه پيمايي ويژه بانوان  

اهم بخشنامه های صادره فدراسیون
مشروح این بخشنامه ها را می توانید از طریق پایگاه خبری فدراسیون در بخش آرشیو ببینید.






