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

سردبير: حسين رضايي
همكاران اين شماره:

رضا زارعي
محمود هاشمي
روشن امين نيا
داوود مرادي
محمد طبيبي
حنيف شعاعي

محمدرضا آفرين زاد
نويد فهيمي

افشين ضيائيان
ليلي اسكندرپور

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

Email: Sooud@mfi.ir

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

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

به اط��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

توسعه علمي كوه نوردي در ابعاد همگاني و قهرماني
و به كارگرفتن مربياني با دانش روز براي سنگ نوردي

تأکید سازمان تربیت بدنی:

رئي�س  م�اه  آب�ان  ش�نبه2۳ 
فدراس�يون كوه ن�وردی و صعودهای 
ورزشی به همراه نايب رئيس، دبير و 
تنی چند از اعضای هيئت رئيسه اين 
فدراسيون با رئيس س�ازمان تربيت 
ب�ه ص�ورت  بدن�ی و معاون�ان وی، 
اختصاصی ديدار و گفت و گو كردند.

در اي�ن دي�دار مهن�دس عل�ي 
سعيدلو معاون رييس جمهور و رييس 

سازمان تربيت بدني در نشست بررسي عملكرد فدراسيون كوه 
نوردي و صعودهای ورزش�ی ، ضمن اش�اره به محاسن جسمي 
و روحي اين ورزش اظهارداش�ت: دراين رش�ته بايد هم در بعد 
همگاني هم قهرماني براس�اس برنامه ريزي علمي پيش برويم 
تا ضمن ارتقاء س�طح س�امت مردم در زمين�ه قهرماني نيز به 

توفيقاتي دست يابيم .

رييس سازمان تربيت بدني با 
تاكيد بر لزوم توسعه زيرساختها 
جه�ت  فدراس�يون  اي�ن  ب�راي 
رش�ته اي نظير سنگ نوردي ادامه 
داد: دراين زمين�ه بايد مربياني با 
دان�ش روز دني�ا ب�ه كارگرفت تا 
در كنار انگي�زه جوانان به ورزش 
بتواني�م در اين رش�ته گام بلندي 

به سوي جلو برداريم.
وي با اشاره به شرايط منحصر به فرد ورزش كوه نوردي 
و سنگ نوردي خواستار برنامه ريزي دقيق براي اين رشته ها 
ش�د و اف�زود: قطعا س�ازمان تربي�ت بدني از اين رش�ته ها 
همانند س�اير رش�ته هاي ورزش�ي حمايت خواهد كرد، چرا 
كه اميدواريم روزي در بخش همگاني بستري فراهم آيد كه 

اكثر جوانانمان به اين رشته ها گرايش چشمگيري پيدا كنند. 
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مقدمه
با گذشت 14 سال از نخستين اعزام برون مرزی فدراسيون كوه 
نوردی به قله س�امانی )كمونيسم( 65 تن از كوه نوردان كشورمان 
در قالب تيمهای ملی و يا مستقل موفق به فتح 11 قله 8000 متری 
از مجموع قلل مرتفع دنيا شده اند. ضمن آنكه كوه نوردان بيشماری 
ني�ز قله های 6 و 7 هزار متری مناطق مختلف دنيا را به زير گامهای 
خود درآورده، پرچم مقدس كش�ورمان را بر فراز اين قلل به اهتزاز 

در آورده اند. 
ب�ه واقع ده�ه 70 و اواي�ل دهه 80 
را می توان  تحول�ی در كوه نوردی فنی 
ايران دانس�ت، بدون شک بخش عمده 
ای از اي�ن تح�ول مره�ون تاش�های 
فدراسيون كوه نوردی در ارائه الگوهای 
هيماليانوردی به كوه نوردان كش�ورمان 

بوده است.
اين�ک با رش�د فزاين�ده اين بخش 
از صعوده�ای ب�رون مرزی و ب�ه منظور 
ايجاد خطوطی درس�ت به اين قش�ر از 
ورزشكاران كشور، همچنين فرونشاندن 
تب صعودهای برون مرزی به قلل خارج 
از اي�ران و نظ�م دادن به آن ب�ر آنيم تا 
صعودی ديگر را با نام ايران عزيز تدارک 
ببيني�م و اينبار كوه س�ترگ دائوالگيری، 
هفتمين قله رفيع دنيا را انتخاب كرديم. 
باشد تا با تاشی سخت، بار ديگر پرچم 
س�ه رنگ و مقدس كشورمان بر بلندای 

دنيا به اهتزاز درآيد. 

آشنايی با دائوالگيری
Dhaulagiri 

نام كوه دائوالگيری
ارتفاع 8167 متر، 26،795 فيت

موقعيت 28،7 عرض شمالی

83.5  طول شرقی 
محل قرار گيری نپال

بهترين ماههای صعود آوريل، می،سپتامبرواكتبر
نزديكترين فرودگاه بين المللی كاتماندو

اولي��ن صعود 1960 هيئت اعزامی از كش��ورهای س��وئيس، اطريش، 
نپال

اولي��ن صعود كننده ك��ورت ديمبرگر، پيتر داينر، ارنس��ت فورر، آلبين 
شلبرت، نيما دورجی و ناوانگ دورجی

تيم ملي كوه نوردي جمهوري اسالمي ايران در راه 
صعود به هفتمين قله مرتفع دنيا

رضا زارعييادمان زنده ياد مهدي اعتمادفر
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هفتمين كوه مرتفع دنيا
كوه دائوالگيری با 8167 متر ارتفاع بعنوان هفتمين كوه دنيا در منطقه 
عمومی آناپورناها و در شمال كشور نپال قرار دارد. در ميان كوههای مرتفع 
نپال، دائوالگيری بزرگترين كوهی اس��ت كه تماما در اين كشور واقع شده، 
اين كوه در ش��مال مركزی نپال و شمالغربی شهر بخارا قرار دارد و از ميان 
تنگه عميق كالی كانداكی به س��مت شرق آناپورناي هيماليا گسترده شده. 

كلمه دائوالگيری به معنای كوه سفيد می باشد.
در سال 1808 زمانيكه غربيان دائوالگيری را برای نخستين بار كشف 
كردند آنرا بعنوان بلندترين كوه دنيا معرفی نمودند و آنرا بلندتر از چمبورازو 
كه تا آن زمان بلندترين جهان ش��ناخته می ش��د دانستند. اين امر 30 سال 
پيش از كشف كانچن چونگا توسط كاشفان غربی بود و پس از آن كانچن 
چونگا بلندترين كوه عالم ش��ناخته ش��د. خط الراس منتهی به دائوالگيری 
بالغ بر 30 كيلومتر می باشد و دورادور آنرا يخچالها و يخشارها )آبشارهای 
يخی( فراگرفته اند. در كنار برج اصلی كوه چندين تاج بلند قرار دارد كه از 

شرق تا غرب گسترده شده اند و هر يك بيش از 7200 متر ارتفاع دارند.

قلل منطقه دائوالگيری
دائوالگيری I 8167 متر، 26،795 فيت
دائوالگيریII 7751 متر، 25،430 فيت

دائوالگيریIII 7715 متر، 25،311 فيت
دائوالگيریIV 7661 متر، 25،135 فيت
دائوالگيریV 7618 متر، 24،992 فيت

دائوالگيریVI 7268 متر، 23،845 فيت
در اي��ن ميان تنها دائوالگي��ریI وII  مورد توجه قرار 
دارند و ساير كوههای اين رشته از اهميت چندانی برخوردار 

نيستند.
در سال 1950 تيمی از كوهنوردان بزرگ كشور فرانسه 
برای صعود دائوالگيری عازم منطقه ش��دند. آنها كوه را پر 

برف و دست نيافتنی ديدند، از اينرو تصميم خود را تغيير 
داده به آناپورنا رفتند تا نخستين صعود يك 8000 متری 
را بر روی آن صورت دهند. سرپرستی اين تيم را موريس 

هرزوگ بر عهده داشت.
ده س��ال بعد يعنی در 13 می 1960 نخستين صعود 
دائوالگيری توسط تيمی مشترک از كوهنوردان سوئيس، 
اطري��ش و نپال ص��ورت گرفت. ك��ورت ديمبرگر، پيتر 
داينر، ارنس��ت فورر، آلبين شلبرت به همراه نيما دورجی 
و ناوانگ دورجی فاتحان نخس��ت كوه بودند. سرپرستی 
صعود را مكس ايزلين بر عهده داش��ت. اين تيم از مسير 
يال ش��مال ش��رقی قله را فتح نمود، كه ام��روزه بعنوان 
مس��يرعادی كوه ش��ناخته می ش��ود. كورت ديمبرگر از 
فاتحان نخس��ت كوه پيش از اين به همراه هرمان بول قله بروپيك را فتح 
كرده بود و با صعود دائوالگيری دومين ش��خصی بود كه به دو قله 8000 

متری صعود می كرد.
در صعود س��ال 1960 كوهنوردان برای نخستين بار توسط هواپيما به 
منطقه اعزام ش��دند، گرچه با س��قوط هواپيما در نزديكی كوهس��تان برای 

مدتها اعزام كوهنوردان با هواپيما ممنوع شد.
در مجم��وع از س��ال 1950 ت��ا 1958 پنج هيئت برروی يال ش��مالی 
معروف به شكاف پير تاش نموده بودند كه تماما ناموفق بود. يكسال بعد 
نخس��تين تاش يال شمال شرقی نيز شكس��ت خورد، اما كوهنوردان آنرا 
بهتر و قابل دسترس تر از يال شمالی يافتند. اين صعود مقدمه صعود سال 

1960 بود.
هم اكنون دائوالگيری با بيش از 320 صعود و حدود 56 كشته از جمله 

قلل دشوار و خطرناک هيماليا به شمار می رود.
الزم به ذكر است:

- در بهار 2006 دو تن از كوهنوردان ايرانی به نامهای مهدی اعتمادفر 
و امير حس��ين جابر انصاری اقدام به صع��ود دائوالگيری نمودند كه بدليل 
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شرايط بد آب و هوا تاش ايشان ناكام ماند.
- در به��ار 2009 مه��دی اعتمادف��ر در ت��اش برای صع��ود به قله 
دائوالگي��ری و تنها چندصد متر پائينتر از قله در طوفان مفقود ش��د. يادش 

گرامی باد.

اردوهای تيم اعزامی
تيم ملی كوه نوردی ايران بر اساس فراخوان و از ميان واجدين شرايط 
برگزيده خواهد گرديد. اعضای اين تيم می بايد اردوهای فنی، آموزش��ی و 

بدنسازی را پشت سر نهند.

برخی از شرايط حضور در اردوها:
دارابودن كارآموزی برف

دارابودن مدرک تاش بر روی يك قله باالی 7000 متر

زمانبندی اردوها:
- كلون بستك تا خلنو -  22 تا 24 مهر   88

- صعود يخچال شمالی سبان –  19 تا 22 آبان  88
- صعود قله دماوند از مسير شمالی –12 تا 14 آذر   88 

- صعود قلل هرم، كسری و سبان -25 تا 27  آذر  88
- صعود خط الراس كرماكوه تا 

سياه گوگ در منطقه علم كوه –9   تا 11 دی   88
- آموزش يخ نوردی در آبنيك –1  تا 2  بهمن   88 

- صعود قله دماوند از مس��ير جنوبی همزمان با صعود سراسری به قله 
دماوند –20  تا 23 بهمن  88

- آموزش برف و يخ – الوند و كاغ النه همدان11 تا 14 اسفند 88

اعضای تيم 12 نفره شامل:
سرپرس��ت مجرب و دارای سوابق هدايت و سرپرستی گروه و صعود به 

قلل مرتفع هيماليا
پزشك همراه جهت سنجش افراد در اردوها و برنامه نهايی

تعداد 10 ورزش��كار مجرب كه عاوه بر داش��تن قوای بدنی مورد نياز 
صعود، شرايط زير را نيز براي همراهي و مساعدت در تيم داشته باشند:

* مسئول تداركات
* عكاس و فيلمبردار

* مسئول روابط عمومی و گزارش نويس
* امدادگر
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اجاس س�اليانه ی فدراسيون جهانی كوه نوردی در شهر پورتو و 
در محل كاخ بولسا با حضور 85 نفر از ۳4 كشور عضو برگزار گرديد. 

در مراس��م افتتاحي��ه ی اي��ن جلس��ه ابت��دا رئي��س فدراس��يون كوه 
ن��وردی پرتغ��ال ضمن خ��وش آمد ب��ه ميهمان��ان بخش��ی از فعاليتهای 
كش��ورش ب��رای برگزاری شايس��ته اي��ن اج��اس را ارائه نمود. س��پس 
»م��ارک مورتيم��ر« رئي��س فدراس��يون جهان��ی كوه ن��وردی ب��ا تقدير 
 از حض��ور ش��ركت كنن��دگان دس��تور جلس��ه اج��اس را قرائ��ت نمود.
در جريان اين اجاس گزارش عملكرد كميته های مختلف اتحاديه جهانی 
به س��مع حضار رس��يد و مس��ئولين كميته های ايمنی و اكسپديشن نيز به 
صورت ويژه گزارش خود را ارائه نمودند.همچنين در مورد اصاحات دو بند 

از بيانيه تيرول )بند 1 و 5( بحث و بررسی شد. 
ضمن اينكه در بخشی از اين اجاس دو درخواست عضويت از ايران و 
تركيه كه مربوط به انجمن كوه نوردان ايران و يك گروه ترک بود به راي 
گذاش��ته ش��د كه بدون رأي مثبت و تنها با 6 رأي ممتنع براي بررسيهاي 
بيش��تر به س��ال بعد يعني اجاس پورميو 2010 در ايتالي��ا موكول گرديد. 
همچنين در مورد برخي از اعضا كه حق عضويت خود را نپرداخته اند اعام 

نظ����ر شد و ق����رار شد به ايشان مهلت بيشتري داده شود.
 نمايندگان كش��ورمان حاضر در اين اجاس عبارت بودند از : مهندس 
محمود ش��عاعی رئيس فدراس��يون ، ميكائيل مروتی ناي��ب رئيس و رضا 

زارعی خبره ورزشی و رئيس كارگروه كوه نوردی فدراسيون 

اجاس جهانی كوه نوردی سال 2009 در پرتغال برگزار شد

اجاس فدراس�يون ك�وه نوردی آس�يا)UAAA( در تاريخ 2۳ و 
24 اكتبر 2009 با حضور كش�ورهای اي�ران، كره، ژاپن، چين، هنگ 
كنگ،تايوان،فليپين،نپال و قرقيزس�تان به ميزبانی كشور هنگ كنگ 
برگزار ش�د كه در جريان انتخابات برگزار ش�ده، جمهوری اسامی 

ايران در سمت نايب رئيسی كوه نوردی آسيا ابقاء شد.
بنا بر گزارش كارگروه روابط بين الملل فدراسيون، موارد مطرح شده در 

جريان اين اجاس به اين شرح بود:
- تعيين حد نصاب جهت تصويب تصميمات-تصويب تصميمات اجاس 
مجمع عمومی س��ال گذش��ته در اي��ران و اجاس ژاپ��ن- ارائه ی گزارش 
ساالنه ی كش��ورهای عضو-بررسی وضعيت مالی س��ال آتی و مصوبات و 
گزارش مالی خزانه دار س��ال گذشته-تعيين ميزان حق عضويت جديد-ارائه 
ی گزارش كميس��يون های هيماليانوردی ،محيط زيس��ت وجوانان-ارائه ی 
مش��اور جهت هيئت اجرايی كه به پيش��نهاد ايران به تعويق افتاد و پيشنهاد گزارش مختصر مجمع عمومی جهانی در پرتغال 2009-درخواس��ت تعيين 

تعيين بهترين صعود س��ال و بهترين عملكرد محيط زيس��تی و فعاليت امداد 
نجات كه به پيشنهاد ايران اختيارآن به هيئت اجرايی تفويض شد.

ش��ايان ذكر است در جريان اجاس امسال، انتخابات مربوط به رياست 
فدراس��يون كوه نوردی آسيا و نايب رئيس��ی آن نيز برگزار گرديد كه پس از 
رأی گي��ری، كره جنوبی � كه پيش��نهاد ايران برای احراز اين س��مت بود � 
ب��ه عنوان رئيس و ايران،نپال و چين به عنوان نواب رئيس اين فدراس��يون 
انتخ��اب ش��دند. هم چنين تايوان ع��اوه بر خزانه دار و ب��ازرس، به همراه 

قرقيزستان به عنوان اعضای هيئت اجرايی اين فدراسيون انتخاب شدند.
گفتنی است: جلسه ی بعدی هيئت اجرايی در كشور قرقيزستان و جلسه 

بعدی مجمع عمومی در سال 2010 به ميزبانی چين برگزار خواهد شد.
در اجاس هنگ كنگ، از كش��ورمان مهندس محمود ش��عاعی رئيس 
فدراس��يون كوه نوردی و صعودهای ورزش��ی به همراه اقبال افاكی دبير و 

همايون بختياری رئيس روابط بين الملل فدراسيون حضور داشتند.

ايران در نايب رئيسی فدراسيون كوه نوردی آسيا ابقاء شد
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ايران ميزبان مسابقات 
سنگ نوردی قاره آسيا شد

امتياز ميزبانی مس��ابقات سنگ نوردی قهرمانی آسيا در دو رده ی سنی 
نوجوان��ان و جوانان در س��ال آينده ی ميادی به جمهوری اس��امی ايران 

رسيد.
به گزارش روابط عمومی فدراس��يون كوه نوردی و صعودهای ورزش��ی: 
اجاس فدراسيون جهانی صعودهای ورزشی از تاريخ 30 آبان ماه تا 2 آذر ماه 
جاری در كشور اس��پانيا با حضور اكثر كشورها از جمله ايران، آمريكا، كانادا، 

ايتاليا، استراليا، كره، ژاپن، چين، هنگ كنگ، سنگاپور، برگزار گرديد. 
در اي��ن اجاس كه همايون بختياری رئي��س كارگروه روابط بين الملل 
فدراسيون ايران و عضو كميسيون قوانين و مقررات فدراسيون جهانی و نايب 
رئيس فدراس��يون صعودهای ورزش��ی آس��يا به عنوان نماينده ی كشورمان 
حضور داشت در جريان اجاس كميسيون های تخصصی فدراسيون جهانی 
صعودهای ورزشی، موفق به كسب ميزبانی رقابت های قهرمانی آسيا در رده 

های سنی نوجوانان و جوانان در سال 2010 ميادی گرديد.
شايان ذكر است امتياز ميزبانی در شرايطی نصيب كشورمان شد كه ژاپن 

و كره جنوبی نيز از متقاضيان جدی دريافت اين ميزبانی بودند.

كوه نوردان بسيجی بر فراز 
قله ی » آيلندپيک«

تي��م كوه نوردي بس��يج به قله ی 6 ه��زار و 189 متري آيلند پيك در 
رشته كوه هاي هيماليا صعود كرد .

مجيد اينانلو مس��ئول هيئت كوه نوردي س��ازمان ورزش بسيج كشور 
و رئيس كارگروه فرهنگی فدراس��يون؛ در اين باره گفت:براي تش��كيل تيم 
كوه نوردي صعود به قله ايلند پيك،طي فراخواني از اس��تان هاي خراس��ان 
رضوي،خراسان جنوبي، خوزستان، سمنان، يزد و تهران خواستيم كه بهترين 

كوهنوردانشان را معرفي كنند.
پس از پيوس��تن كوه نوردان بس��يجي ساير اس��تان ها به تيم،3 مرحله 
اردوي اماده س��ازي را پشت سر گذاش��تيم و در نهايت 9 كوهنورد برتر كه 
امادگي جس��ماني و فني باالتري نس��بت به بقيه داش��تند براي اين صعود 
انتخاب ش��دند. در نهايت از كوهنوردان انتخاب ش��ده، تس��ت هاي آمادگي 
جسماني در رشته كوه هاي البرز صورت گرفت و درنهايت با مساعدت هاي 
ارزنده فدراسيون و كميته ملي المپيك عازم اين صعود شدند كه الزم می دانم 

از زحمات اين عزيزان به ويژه رئيس و دبير فدراسيون تشكر نمايم.

I.R
.IR

A
N

 2
01

0

موفقيت نفرات اعزامی در 
دوره ی هيماليانوردی جوانان 

در هندوستان
ب��ه گزارش رس��يده؛ تي��م دو نفره ی فدراس��يون ك��وه نوردی و 
صعودهای ورزشی »سيد واس��ع سيد موسوی« كوه نورد كردستانی و 
»حميد نائينی« كوه نورد همدانی، اعزامی به دوره ی بين المللی آموزش 
هيماليانوردی جوانان در هندوس��تان، آموزشها، مهارتها و تكنيك های 

هيماليانوردی و يخ نوردی اين دوره را با موفقيت گذراندند.
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خادمان ورزش كوه نوردی 
بر فراز آرارات

تيمي 11 نفره متش��كل از خادم��ان ورزش كوه نوردي و صعودهای 
ورزش��ی در بخش ها و امور مختلف فدراس��يون 13 مهر ماه كشور را به 
قصد صعود به قله ي 5165 متري »آرارات« در كشور تركيه ترک كردند 
و موفق شدند 17 مهر ماه پرچم مقدس جمهوری اسامی ايران را برفراز 

اين قله به اهتزاز در آورند.
 الزم به ذكر است كه تمامی افراد گروه موفق به صعود قله شدند.

اسامی نفرات اين تيم عبارت بودند از: محمد حسين حاتمی)سرپرست(- 
علی محمد س��اريخانی-ميرغنی ميرآقائی فعال- حميدغفاری- رس��ول 
نقوی- سيد معين شجاعی- حسين نظر- علی ولی زاده- حسين رضائی- 

حميدباقرپور- رامين كتابی و حنيف شعاعی .
 شايان ذكر است اين صعود با مساعدت شركت اطهر تبريز و همراهی 

احد پرتوئی انجام پذيرفت.

گزارشي از صعود به بلندترين قله هاي آلپ
»شيما شادمان« مربی رسمی فدراسيون كوه نوردی و صعودهای 
ورزش�ی در رش�ته ه�ای يخ و برف ، س�نگ ن�وردی و كوهپيمايی؛ و 
نماينده ی ورزشكاران در مجمع اين فدراسيون؛ با سابقه كوهنوردی 
10 سال وعضو انجمن كوهنوردان ايران و باشگاه كوه نوردی دماوند؛ 
در تابس�تان 1۳88 به منظور آش�نايی با رش�ته كوه آلپ و صعود به 
بلندتري�ن قله های آن تصميم به طراحی و اجرای برنامه ئی مس�تقل 
گرف�ت كه گزارش مختصری از برنامه وی را كه به »صعود« ارس�ال 

كرده است از نظر می گذرانيم:
 1 – August 7 (  1388 زم��ان اجرای اين برنامه مرداد و ش��هريور
September 2009( بود و موفق به صعود 4 قله از رش��ته كوه آلپ شدم 
، از جمله مونبان به ارتفاع 4810  متر بلندترين قله آلپ در كش��ور فرانسه 
و ماترهورن به ارتفاع 4420 متراز قله های فنی آلپ در كشور سوئيس و دو 
قله ديگر به نامهای Tacul  )4240 متر( و Willerhorn )3750 متر(

الزم ب��ه ذكر اس��ت 
كه اي��ن برنام��ه را به ياد 
مهدی  بزرگ  هيماليانورد 
و  دادم  انج��ام  اعتمادف��ر 
همچني��ن در م��ورد قل��ه 
، ت��ا جايی كه  ماترهورن 
اي��ن  ام  ك��رده  تحقي��ق 
نخستين صعود يك بانوی 
ايران��ی ب��ه اي��ن قله می 

باشد.
رش��ته ك��وه آل��پ با 
وج��ود ارتفاعات نه چندان 
بلندی كه دارد با اين حال 

به دليل ش��رايط جغرافيايی و حجم زياد بارشهای جوی، دارای يخچال های 
دائمی ، سراک های بزرگ برفی ، شكافهای يخی و مسيرهای ميكس يخ و 
برف و سنگ می باشد و از اين رو هيماليای كوچك ناميده می شود و منطقه 

مناس��بی ب��رای تمرين 
نوردی  هيمالي��ا  ه��ای 
اروپائيان محس��وب می 

شود.
بيش��تر كوهنوردان 
ب��رای صعود اين قله ها 
از ش��يوه ه��م طنابی و 
كُرده متحرک اس��تفاده 
می كنن��د ك��ه در اين 
با  ني��ز م��ن  صعوده��ا 
همنوردانی از فرانس��ه و 
سوئيس هم طناب بودم 
و موفق ب��ه اجرای اين 

برنامه شدم.
كوهنوردی در آلپ تجربه فوق العاده خوبی برای من بود و البته ش��ايد 
به دليل هزينه های باال و يا مشكاتی كه دريافت ويزا دارد ؛ اين رشته كوه 
كمت��ر مورد توجه كوهنوردان ايرانی قرار گرفته و البته ش��ايد دليل ديگر آن 
اين باش��د كه، تمايل به صعودهای باالی 7000 در كش��ور ما آنچنان همه 
گير ش��ده كه تجربه و تنوع كارهای فنی كه می ت��وان در آلپ انجام داد را 

از ياد برده ايم.
از همكاری همه عزيزانی كه در اجرای موفق اين برنامه مرا ياری كردند 
صميمانه سپاس��گزارم. اميدوارم به زودی گزارش مفصلی از اين صعود را در 

اختيار عاقمندان قرار دهم.
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همانگونه كه در ش�ماره ی قبلی صعود 
نيز درج ش�د، فدراس�يون كوه نوردي و 
صعودهای ورزشی طی فراخوانی اعام 
ك�رد: در نظر دارد در بهار س�ال 1۳89 
اق�دام به اع�زام تيم ملي بزرگس�االن 
جه�ت صع�ود ب�ه قل�ه ي دائوالگيري 
در كش�ور نپال نمايد. ب�ه همين منظور 
اردوهاي انتخاب�ي اين صعود از مهرماه 
در تهران و بر روي قلل البرز مركزي در 
چندين مرحله آغاز شده و ادامه دارد كه 
گزارش�ی از اين اردوها را در اين شماره 

از نظر می گذرانيم.
خاطر نشان می شود : از جمله شرايط جديد حضور 
در اين اردوها داشتن تاييديه هيئت استان و كارگروه 
هيماليانوردي فدراس�يون كوه ن�وردي و صعودهاي 
ورزش�ي مبني بر تاش ب�ر روي حداقل يک قله ی 
7000 متري است و در اين شماره ي صعود گزارشی 
از برگزاری دومين اردوی تيم ملی كوه نوردی ايران 

را از نظر مي گذرانيم:
سبان – 19 تا 22 آبان

* 19آبان 88
پس از تجمع نفرات در دهكده الهرود به اتفاق ساعت 
8.45 گروه راهی ش��ابيل گردي��د و بافاصله پس از 
تعويض پوشاک طبق قرار نفرات راس ساعت -/10 
صبح به سمت باال حركت نمودند. معارفه تيم 35 نفره 
و 4 تن از مربيان در ابتدای يال صعود صورت گرفت. 
ضمن آنكه يكی از نفرات جامانده پس از يك ساعت 
به تيم ملحق گرديد. با افزايش ارتفاع وضعيت هوا نيز 
رو به خرابی نهاد و بدليل همراه داشتن كوله بارهای 

سنگين در ساعت 16 تيم كمپ خود را 
پائينتر از كاسه يخچال شمالی سبان 
برپا نمود تا ش��ب نخست را در سرما، 

همراه با بارش برف پشت سر نهد.
20 آبان 88

س��اعت 6.30 و پيش از طلوع آفتاب 
كمپ موقت جمع آوری گرديد و نفرات 
به قصد كاسه يخچال شمالی سبان 
راهی باال شدند. متاسفانه بدليل خرابی 
حال يك��ی از نفرات كه دوران نقاهت 
آنفوالنزای خود را پشت سر می نهاد، 

وی به اتفاق يكی از دوس��تانش راهی پائين ش��دند. 
نامبرده به ادعای همراهش پس از چند ساعت بستری 

شدن در مشكين شهر منطقه را ترک نمود.
در س��اعت -/8 صبح پس از رس��يدن به كمپ پای 
يخچال ش��مالی نفرات ضمن برپايی چادرهای خود 
با جمع آوری لوازم برای تمرين راهی ابتدای مس��ير 

يخچال شمالی سبان شدند.
آموزش آشنايی كار با كرامپون، كلنگ كوه نوردی و 
تمرين صعود، تراورس و بازگشت از يخ بدون استفاده 
از طناب حدود 3 س��اعت به طول انجاميد، س��پس 
چگونگی برقراری پيچ يخ و زدن كارگاه آموزش داده 
شد و توسط نفرات تمرين شد. همچنين تذكرات الزم 
به منظور صعود ايمن روز بعد بر روی يخچال شمالی 
سبان به افراد داده شد. الزم به ذكر است در اين روز 
يكنفر بدليل خرابی كرامپون و يكنفر بدليل بيماری 

بخش عمده تمرينات را از دست دادند. 
21 آبان 88

ساعت -/6 بامداد نفرات در هوايی سرد راهی ابتدای 

يخچ��ال ش��دند. يكنفر بدليل نداش��تن 
كرامپون، يكنفر ديگ��ر بدليل آنفوالنزا از 
همراهی تيم بازماندند و در پاي يخچال 
يكي ديگر از نفرات بخاطر احس��اس درد 
در دست چپ خود تنها تا ابتدای يخچال 
تي��م را همراهی نمود. در مجموع 34 نفر 
متش��كل از 31 اردو نش��ين و 3 مربی با 
اعام آمادگ��ی برای صعود يخچال در 6 
ك��رده 3 نفره و 8 كرده 2 نفره صعود خود 
را ساعت 8.30 آغاز نمودند. بخش زيادی 
از مسير يخچال توسط اليه نازكی از برف 
پوش��يده بود و سختی شكل يخ بواسطه 
س��رمای زياد صع��ود و نصب پيچ يخ را دش��وار می 
ساخت. در نهايت نخستين گروه در ساعت 12.10 و 

آخرين تيم در ساعت 15 از يخچال خارج شدند. 
الزم به ذكر است 5 كرده آخر بدليل بيم تاخير با كمك 

150 متر طناب ثابت از يخچال خارج شدند.
در نهاي��ت اعضای تيم پس از صعود تا درياچه قله و 
ادامه مسير تا بلندترين صخره سبان از طريق گردنه 
قله يارپاخ در شمال كوه سبان در ساعت 18 به كمپ 

رسيدند.
22 آبان 88

س��اعت -/7 بامداد كليه نفرات تيم برای صعود قله 
يارپاخ به ارتفاع 4400 متر كه در ش��مال كوه سبان 
قرار دارد كمپ را ترک نمودند و پس از 1.15 ساعت 
صع��ود موفق به فتح اين كوه ش��دند. گ��روه پس از 
بازگش��ت به كمپ و جمع آوری لوازم و وسايل راس 
س��اعت 9.45 كمپ خود را جم��ع آوری نموده راهی 

شابيل گرديد.
در بازگشت به شابيل نيز به مدت 1.5 
س��اعت نفرات ضمن ارائه سوابق كوه 
نوردی داخل��ی و برون م��رزی خود، 
سوابق آموزشيشان را نيز ارائه نمودند. 

دومين مرحله از اردوهای تيم ملی كوه 
نوردی اعزامی به قله دائوالگيری راس 

ساعت 14 در شابيل به پايان رسيد.
عكاسان:

مهدی حبيبی
عباس رنجبری

رضا سليمانی

برگزاری اردوهای انتخابی و اماده سازی جهت 
تشكيل تيم ملی كوه نوردی
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انديشه انسان هميشه عاملي بوده براي دست يافتن به رازهاي سربسته 
طبيعت و باز نمودن افقهاي تازه در جهت بهتر زيستن با استفاده از امكاناتي 
كه بدست آورده، اين انسان متفكر بوسيله انديشه و روان خود ميان تاريكي ها 
به دنبال پرده برداري از اسرار طبيعت بوده. از اين رو هميشه در ادوار گذشته 
با انجام مس��افرتهاي علمي درصدد  كشف اسرار طبيعت و مناطق ناشناخته 
برآمده كه چنان ش��تابي دارد كه بش��ر با اجراي مسافرتهاي كيهاني درصدد 
تس��خير كائنات برآمده اس��ت. اين جزوه و گزارش حاصل تاش و كوشش 
جمعي و مديريت و تاش و پيگيري تيم بخش غارنوردي كميته كوهنوردي 
مي باشد كه در زمينه تحقيقاتي و جمع آوري مطالعات جديد با همكاري تيم 

غارنوردي اعزامي از كشور لهستان مي باشد. 
ما با برنامه ريزي و آينده  نگري سعي داريم موجبات پيشرفت علمي در بخش 
غارنوردي را از طريق مختلف به انجام برس��انيم، بديهي اس��ت اجراء برنامه هاي 
مشترک داخلي و خارجي مي تواند به اين امر شتاب بدهد و موجب انتقال اطاعات 

و فنون غارنوردي در زمان كمتر و با هزينه مناسبتر را محقق كنند. 
انتخاب غرب كشور از آن جهت در سرلوحه برنامه هاي كنوني و  آينده 
قرار دارد كه در اين مناطق و رشته كوه زاگرس، شرايط مناسب براي زايش 
غارهاي عميق وجود دارد، مي توان به س��ه عامل 1( دما 2( ارتفاع 3( ميزان 
بارندگي س��االنه اش��اره نمود با اين ديدگاه مناطق غربي كش��ور مناسبترين 
نقاط داراي پتانسيل غارخيزي در ايران مي باشند، پيدا شدن غارهاي عميق 
ماند پرو به  عمق 752 متر گواه اين مدعاس��ت. اميدواريم با تداوم اين گونه 
برنامه ها ركورد جديدي را با كشف غارهاي عميقتر در ايران به اجرا بگذاريم. 
كه بديهي است نتايج آن به نفع جامعه ورزشي و غارنوردي كشور مي باشد.
جابرانصاري مسئول بخش غارنوردي كارگروه كوه نوردي
     سرپرست تيم اعزامي

***
از دو س��ال پيش كه تيم جديد بخش غارنوردي در كارگروه كوه نوردي 
ش��كل گرفت و با توجه به  تجربيات گذش��ته به اين نتيجه رسيديم كه بايد 
در زمينه آموزشي تاش مضاعفي را انجام دهيم لذا با برنامه ريزي 6 ماه از 
بهار سال گذشته و با پيگيري مداوم توانستيم تيمي متشكل از 5 نفر را پس 
از طي 4 اردوي تداركاتي و آمادگي در كش��ور لهس��تان براي طي دوره هاي 
تخصص��ي غارنوردي اعزام كنيم. كه تيم مذكور از ارديبهش��ت 88 تا خرداد 

88 در اين اردوي آموزشي بسر برد. 
ط��ي صحبتها و  تمايل و عاقه غارنوردان لهس��تاني ب��راي اجراء برنامه 
مش��ترک با غارنوردان ايراني قرار شد كه يك تيم 5 نفره لهستاني كه از زبده 
ترين غارنوردان آنجا مي باش��ند به ايران سفر كنند و فدراسيون كوهنوردي با 
توجه به تعامات بين فدراس��يوني خود با نهادهاي مختلف بين المللي ميزبان 

تيم مذكور شد و مقدمات اين برنامه از شهريور سال جاري پيگيري گرديد.

روزشمار

گزارشی از اردوي مشترک تحقيقاتي و شناسايي غارهاي غرب كشور

استان کرمانشاه / ايران و لهستان
پايیز 1388

روشن امين نيا
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با پيش كسوتان...

براس��اس تمايات في مابين، كميته كوه نوردي فدراسيون بخش غارنوردي 
زمينه هاي حضور تيم مذكور را پي گيري نمود كه با تاش و كوش��ش فراوان در 
كمتر از 10 روز و مساعدت دبير فدراسيون مراحل اخذ ويزا و تهيه وجه مورد نياز تيم 

و همچنين تهيه وجه مورد نياز جهت خريد تجهيزات فراهم شد. 
ضمناً بخش غارنوردي با برگزاري 2 جلسه طوالني كليه نيازها و تهيه ملزومات 
و هماهنگي با بقيه نفرات ايراني شركت كننده را مورد بررسي قرارداد و مقرر شد يك 
نفر از مربيان استان كرمانشاه بعنوان رابط استاني پيگيري هاي مكاتباتي فدراسيون 

را با نهادهاي ذيربط به انجام برساند.
ضمن تهيه خريد مواد غذايي درخود استان مواد غذايي آماده و براي مرحله اول 
بمدت 5 روز  بسته بندي گردد. مقدار زيادي لوازم و  تجهيزات فني مورد نياز ليست 

گرديد و مقدار مناسبي را توانستيم از انبار خود فدراسيون تهيه كنيم. 
در خصوص لوازم فني مورد نياز به مش��كاتي از قبيل خرابي بعضي از اقام 
برخورد نموديم كه موجب ش��د جهت تعمير و يا خريد آنها اقدام كنيم. با توجه به 
حساس��يت برنامه مي بايست از بهترين لوازم بهره ببريم و ريسك برنامه را تا حد 
امكان به پايين ترين حد خود برسانيم. بنابراين خريد لوازم فني از بهترين نوع خود 

در سرلوحه كار قرار گرفت. 
با توجه به زمان كمي كه در پيش رو بود نهايتاً مجبور شديم با تاشي شبانه 
روزي شروع به جمع آوري نيازها بنماييم. براي خريد لوازم فني حداقل سه روز زمان 
برده شد و با مساعدت سرپرست كميته كوهنوردي و دبير فدراسيون در كمتر از 24 
ساعت نامه هاي مورد نياز براي ارگان هاي درگير در كرمانشاه آماده، تايپ و فكس 
گرديد. كه پيگيري هر قسمت از اين پروسه زمان و انرژي زيادي را به خود معطوف 
كرد. جهت استقبال و اسكان تيم خارجي نيز هماهنگي و تقسيم كار شد و هتل محل 

اسكان سه روز قبل رزرو گرديد. 
مقدمات سفر تهران به كرمانشاه با تهيه يك اتوبوس و روزرو آن محقق شد و 
قرارهاي ماقات براساس روز شمار برنامه تهيه و مكتوب شد از زمان ورود به ايران 

تا  ترک ايران. 
از طرف ديگر نيروهاي غارنوردي فدراسيون در استان كرمانشاه توجيه شده و 
مقرر شد جهت پيگيري و شناسايي مسيرها، حمل و نقل، اسكان، تهيه چهارپا و قاطر 
جهت بار و راهنماهاي محلي به مناطق مورد نظر عزيمت كنند و هماهنگي و ارزيابي 

حاصله را مسئول بخش غارنوردي منعكس نمايند. 

بر طبق طرح اوليه 2 منطقه مورد نظر قرا رگرفت 1( ارتفاعات شمالي كرمانشاه 
كه شمال غار پرو بود 2( ارتفاعات شاهو، كه همه اين مناطق جزو اصلي ترين نقاط 
غارخيز رشته كوه زاگرس بشمار مي روند. براي رسيدن به قلب هركدام از اين مناطق 
بايد برنامه ريزي مي گرديد با  توجه به صعب العبور بودن مناطق ياد شده و مشكات 
امنيتي و سياسي مناطق ياد شده تصميم گيري در  نحوه و اداره و برنامه ريزي را 

بسيار مشكل كرده بود. 
لذا تصميم گرفتيم برنامه را به 2 مرحله تقسيم كنيم. مرحله اول شامل جستجوي 
س��طحي در ابتدا، بعد ايجاد قرارگاه ثابت در منطقه ش��اهو مرحله دوم عزيمت به 
ارتفاعات شمالي پرو و ايجاد كمپ ثابت و جستجوي منطقه اي. كه هركدام بعداً 
دستخوش تغييرات مفصلي شد. با توجه به هماهنگي قبلي با طرف لهستاني قرار شد 
كه 5 نفر لهستاني با 5 نفر ايراني در برنامه فوق شركت كنند ولي از آنجا كه ما مي 
خواستيم نفرات بيشتري در برنامه داشته باشيم، به علت اينكه از فرصت پيش آمده  
بتوانيم غارنوردان بيشتري را براي انتقال تجربه علمي و آموزشي درگير كنيم مقرر 

شد كه ارنج تيمي را بر اساس دو گروه الف و ب بوجود آوريم. 
گروه الف( از تاريخ 88/7/13 تا 88/7/20 و گروه ب( از 88/7/20 لغايت 88/7/25 
بدين جهت  با تمام مربيان درجه 2 كشور تماس تلفني برقرار شد و از كساني كه 
تمايل به ش��ركت داش��تند ثبت نام گرديد كه مجموعاً 13 نفر غارنورد در 2 تيم 

قرار گرفتند. 6 نفر استان 
تهران 1 نفر استان قزوين 
2 نفر اس��تان خراسان 1 
نفر گيان 3 نفر اس��تان 
كرمانشاه و ضمناً قرار شد 
3 نفر امدادگر از سازمان 
هال احمر استان درتمام 

مدت در كنار تيم باشد. 
آندره چيچفسكی – 
سرپرس��ت تيم لهستانی 
- غارنورد نام��دار اروپا و 
جهان و سرپرست پروژه 
غ��ار »المپرش��وفن« به 
مدت بيس��ت س��ال )كه 
تا سالها عميق ترين غار 
جهان به شمار می رفت( 
چيچفسكی  آندره  است. 

پيمايش حدود 3000 غار در سراسر جهان را در كارنامه خود دارد.
خانم »اوا ويچك« )همسر آندره چيچفسكی(، برجسته ترين غارنورد زن جهان 
است كه عاوه بر پيمايش و كشف غارهای متعدد در سراسر جهان، 12 غار با بيش 

از 1000 متر عمق را پيموده است.
3 نفر ديگر، از غارنوردان منتخب لهستان هستند.
سازمانها و نهادهاي  دولتي كه همكاري نمودند:

نيروهاي هال احمر صحنه
سازمان هال احمر استان كرمانشاه – آقاي حيدري 

معاومت امداد استان- آقاي دكتر عليخاني 
سازمان ميراث فرهنگي استان- آقاي بيران وند 

شوراي شهر – اقايان زرافشاني و نجفي 
امور آب منطقه اي استان 
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برگزاری دوره ی بازآموزي 
سنگ نوردي مربيان درجه 1، 

2 و پيشكسوت كشور
دومي��ن دوره ی بازآموزي س��نگ نوردي مربي��ان درجه 1 ، 2 و 
پيشكس��وت كش��ور از تاريخ 22 تا 24 مهرماه در قرارگاه پلور برگزار 

گرديد.
اين دوره ی آموزش��ي اختصاص به آموزش كار در ارتفاع و امداد 
بر روي طناب داش��ت و مربيان سنگ نوردي كشور ضمن آشنايي با 
جديدترين لوازم و ابزار سنگ نوردي به مرور به كارهاي امداد رساني 

پرداختند.
 در اين دوره كه با همت بخش سنگ نوردي كارگروه كوه نوردي برگزار گرديد،مربيان و پيشكسوتاني حضور داشتند كه دوره ی آموزشي خود را در 

دهه های 40 و 50 گذرانده بودند و حضور ايشان در كنار مربيان جوان سبب انتقال تجربيات كوه نوردي و سنگ نوردي مي گرديد.

كوه نورد معلول و با اراده ی ايرانی بر فراز آرارات

كوه نورد معلول كشورمان از مركز تحقيقات موتور ايران خودرو طی سه روز موفق شد قله ی 5165 متری آرارات را صعود كند.
»س��يد حس��ن مقيمی« در اين صعود با كوه نوردانی از اس��لوونی، آمريكا و تركيه همراه بود و با وجود معلوليتی كه در دس��تهايش دارد، قبًا نيز در 

رشته های دوچرخه سواری و دو و ميدانی به قهرمانی كشور رسيده و دوچرخه سواری دور اروپا را نيز در برنامه نوروز سال آينده خود دارد.
وی ب��ه دع��وت اري��ك وان ماير_ كوه نورد نابينای آمريكايی_ و با ش��عار » اراده و ايمان نويد بخش زندگی بهتر برای معلوالن« به همراه س��اير 

ورزشكاران از كشورهای مذكور اين صعود موفق را انجام داد.
سايرنفرات شركت كننده: بهروز بهشتی، خانم گنجوی، اريك وان ماير، ادوان ماير و توماس وباش
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نتايج دهمين دوره ی رقابت های 
سنگ نوردی قهرمانی كشور )بانوان(

اي�ن رقابت ه�ا هفته اخ�ر مهر و هفت�ه ی اول آب�ان در مجمتع 
ورزشی »پلور« و در دو رشته ی »بولدرينگ« و »ليد« برگزار شد.

در رش��ته ی بولدرينگ كه ب��ه صورت آزاد برگزار گ��ردد در نهايت ؛ 
نسرين عبدالرحيمی از تهران به مقام نخست دست يافت، نگار ورشوچی از 

همدان دوم شد و فرناز اسماعيل زاده از زنجان در سكوی سوم ايستاد.
نفرات برتر رش��ته ی »ليد« در س��ه رده ی سنی اين رقابت ها، كه به 

مدت دو روز جريان داشت به اين شرح است:
نوجوانان= مقام اول: فاطمه جعفری از كرمان- مقام دوم:سميرا سهيلی 

از اصفهان-مقام سوم:فائزه يگانگی از چهارمحال و بختياری
جوانان=مق��ام اول:ارغوان صداقت كيش از گيان- مقام دوم:س��ايه 

تجلی زاده از كرمان- مقام سوم:مليحه بايلر از خراسان رضوی
بزرگساالن= مقام اول:الناز ركابی از زنجان- مقام دوم: فاطمه سليمانی 

از همدان- مقام سوم:فاطمه مقدادی از خراسان رضوی

و نتايج تيمی: 
در »ليد«)سرطناب(؛

نوجوانان=مقام اول:كرمان-مقام دوم:اصفهان- مقام سوم:چهارمحال 
وبختياری

جوانان=مقام اول:گيان-مقام دوم:كرمان-مقام سوم:خراسان رضوی
اول:زنجان-مقام دوم:تهران-مقام سوم:خراس��ان  بزرگس��االن=مقام 

رضوی
و در رقاب��ت های »بولدرينگ« كه به ص��ورت آزاد برگزار گرديد، تيم 
تهران در رده ی اول قرار گرفت، تيم زنجان دوم شد و تيم كرمان به مقام 

سوم دست يافت.

نتايج دهمين دوره ی رقابت های 
سنگ نوردی قهرمانی كشور )آقايان(

اين رقابت ها با ش�ركت 140 
سنگ نورد از 29 استان، در روزهای 
19 و 20 آبان در رشته ی»بولدرينگ« 
و 21 و 22 آب�ان در رش�ته ی »ليد« 
ورزش�ی  مجتم�ع  در  )س�رطناب( 

»پلور« برگزار شد.
در رشته ی بولدرينگ  كه  به صورت 
آزاد برگزار شد چهره ی نفرات برتر و تيم 
های اول تا سوم اين رشته به اين شرح 

می باشد:
مق��ام اول:محمد جعفری محمودآبادی ازكرمان- مقام دوم:بهزادفردوس��ی 
 پ��ور از كرم��ان- مق��ام س��وم:حميدرضاتوزنده جان��ی از خراس��ان رض��وی

و نتايج تيمی در اين رشته:
مقام اول:كرمان-مقام دوم:خراسان رضوی- مقام سوم:همدان

و نتايج نهائی رشته ی ليد)سرطناب( در سه رده ی سنی از اين قرار است:
*نوجوانان

مقام اول: عليرضا اميريان از خوزس��تان-مقام دوم:س��عيد همتی از خراسان 
رضوی- مقام سوم:احمد رضا سلگی از همدان

*جوانان
مقام اول:خسروهاشم زاده از خراسان رضوی-مقام دوم:رضاكاه سنگيان از 

اصفهان- مقام سوم:هامان امانی از كرمان
*بزرگساالن

مقام اول:داوود ركابی از زنجان- مقام دوم:غام علی برات زاده از خراس��ان 
رضوی- مقام سوم:اميرحمزه پور شفيع از كرمانشاه

و نتايج تيمی در اين رشته:
مقام اول:خراسان رضوی-مقام دوم:اصفهان- مقام سوم: زنجان

دومين گردهمائی هيماليانوردان استان تهران برگزار شد

چهارش��نبه 6 آبان 88 در فرهنگسراي بهمن -سالن ش��هيد آويني، دومين گردهمائی هيماليانوردان اين استان به همت هيئت استان تهران 
در قالب يك مراسم 4 الی 5 ساعته برگزار شد.

پرداختن به تاش تيم منتخب مردان اس��تان تهران 
جهت صعود به قله ی گاش��ربروم 2، صعود تيم بانوان اين 
اس��تان به قله ی اسپانتيك و گش��ايش مسيري نو براي 
صعود به قله ی برودپيك توسط باشگاه آرش، و هم چنين 
تجليل از اين هيماليانوردان از رئوس اين گردهمائی بود.

عكس ها از گالری تصاوير سايت هيئت تهران 

عكاس: مصطفی شكرابی
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مجتمع كوهستاني بارگاه سوم دماوند در زمستان هم به كوه نوردان سرويس مي دهد

افراد واجد شرايط در حوزه های 
مختلف صعودهای ورزشی اعام شد

كارگروه صعودهای ورزش��ی فدراس��يون كوه نوردی و صعودهای 
ورزشی اسامی افراد واجد شرايط در حوزه های مختلف برگزاری مسابقات 
صعودهای ورزش��ی از جمله: داوری، مربيگری و طراحی مسير را جهت 
موارد همكاری و بهره برداری به اس��تانهای سراس��ر كشور اعام كرد. 

اسامی اين افراد را می توانيد در پايگاه خبری فدراسيون ببينيد.

س��ايت مونت اورست در يكي از پستهاي ماه نوامبر خود اقدام به انتشار 
اس��امي برخي از فاتحان قلل 8000 متري نموده. در اين آمار ضمن اشاره به 
افرادي كه هر 14 قله 8000 متري را فتح كرده اند، به آمار كوه نورداني نيز 

كه موفق به فتح بيش از 5 قله 8000 متري شده اند اشاره شده است.
در اي��ن آم��ار باز هم اختافات قديمي نظير در نظ��ر نگرفتن صعود آلن 
هينكس انگليس��ي به چوآيو مطرح اس��ت. ضمن آنكه نام��ي از كوه نورداني 
چون پيوتر پوس��تلنيك لهس��تاني و خانم اوه ايون سان كره اي با 13 صعود 
8000 مت��ري به ميان نيامده. همچنين فاس��تو دي اس��تفاني ايتاليائي با 13 
قل��ه 8000 متر ني��ز از قلم افتاده )نام او به خاطر صعود ش��ك برانگيزش به 
لوتس��ه از قرار داش��تن در ميان اسامي فاتحان 14 قله 8000 حذف گرديده(. 
ضمن آنكه صعودهاي قلل فرعي و يا قله هاي پيشين 8000 متريهايي نظير 

شيشاپانگما، ماناسلو، برودپيك و گاشربروم دو در آمار محاسبه نشده.
اما در اين آمار براي نخس��تين بار نام كوه نوردي از كش��ورمان نيز قرار 
دارد و زنده ياد محمد اوراز در اين رده بندي در ميان كوه نورداني اس��ت كه 
ب��ه 5 قل��ه 8000 متري صعود نموده اند. در اين آم��ار نام محمد به همراه 5 
پاكس��تاني، دو گرجي، يك صربس��تاني و راب هال نيوزلندي )وي در فاحعه 

سال 96 اورست كشته شد( آمده.
اما نام ايرني ديگري را كه آمار گير س��ايت مونت اورست از قلم انداخته 
مربوط به ديگر كوه نورد كشورمان محمد حسن نجاريان مي باشد، كسي كه 

به همراه مرحوم اوراز در ليست فاتحان 5 قله 8000 متري قرار دارد.
آقاي نجاريان قلل:

گاشربروم دو سال  76
اورست سال 77
ماكالو سال 80
لوتسه سال 81

و برودپيك 87 را در كارنامه دارد.
ضمن آنكه جال چش��مه قصاباني ديگر كوه نورد كش��ورمان نيز 5 بار 
بر روي 4 قله 8000 متري ايس��تاده، وي عاوه بر ماكالو، لوتسه و برودپيك 

دوبار اورست را فتح نموده و از اين نظر جايگاه ويژه اي دارد.
براي اين عزيزان آرزوي سامتي و بهروزي داريم.

پی نوشت:
http://www.mounteverest.net  :آدرس سايت مونت اورست

آمار فاتحان 8000 متري ها
رضا زارعی

كارگروه پناهگاه های فدراس��يون با صدور اطاعيه ئی موارد ذيل را جهت اطاع كوه 
نوردان گرامی و استفاده كنندگان از پناهگاهها و قرارگاه های فدراسيون اعام كرد:

* ساعت باز شدن پناهگاهها نيم ساعت قبل از اذان صبح می باشد.
* پناهگاهها از ساعت 22 بسته می شوند و لذا پس از اين ساعت از پذيرش در خوابگاه 

نيز معذورند، مگر در ضرورت های امدادی.
* ساعت بيدار باش و تخليه ی خوابگاههای عمومی، از ساعت 6:30 بامداد می باشد.

كارگروه پناهگاه هاي فدراسيون ضمن اعام اينكه مجتمع بارگاه سوم دماوند در زمستان 
امسال به كوه نوردان گرامي خدمات مي دهد، از كوه نوردان عزيزی كه قصد استفاده از مجتمع 
بارگاه سوم دماوند را دارند خواسته است؛ به منظور هماهنگی های الزم، تنها از طريق دفتر 

فدراسيون مستقر در قرارگاه پلور اقدام نمايند. 

جشن 44 سالگي پناهگاه ميدان 
ميشان الوند

به گزارش روابط عمومی هيئت كوه نوردی و صعودهای ورزشی استان 
همدان: جشن 44 سالگي پناهگاه ميدان ميشان الوند بر گزار شد.

 اين پناهگاه با 44 سال بهر برداري نقش بسزائي در رشد كوه نوردي 
همدان و كشور ايفا نموده است.

در اين مراسم حدود 200 نفر مهمان از  مسئولين استاني و كوهنوردان 
پيشكسوت و جوانان حضور داشتند
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با پیشكسوتان

محمدعلي خاکبیز
 كوه نورد 90 ساله اي است كه هنوز ردپايش بر طبيعت نقش مي بندد

هنوز لب به س��خن نگشوده بود كه به نقطه اي نامعلوم خيره شد. گويي 
خاطرات يكي پس از ديگري از جلوي ديدگانش مي گذش��تند، نمي دانست از 
كجا ش��روع كند. وقتي به او گفتم، مي خواهم باقديمي ترين فردي كه موفق 
ب��ه صعود به قله دماوند ش��ده اس��ت، گفت وگو كنم، لبخن��دي به لب آورد، 
لبخندي كه او را به گذش��ته هاي دور برد. دس��ت هايش را به يكديگر گره زد 
و پ��ر قدرت آنها را روي ميز گذاش��ت و با صدايي كه پر از تجربه و صابت 

بود گفت: 
محمدعلي خاكبيز هستم، متولد 1298 در تهران و... 

از كودكي هايتان بگوييد؟ 
اشتباه نكنيد، من هميشه بزرگ بودم و دوران كودكي براي من مفهومي 
نداش��ت. اكث��ر اوقات ورزش مي كردم. زماني كه 12 س��اله ب��ودم، روزهاي 
جمع��ه با دوچرخه كنار راه آهني كه قطار آن از تهران به طرف مرقد حضرت 
عبدالعظيم مي رفت به سرعت قطار ركاب مي زدم تا جايي كه بتوانم با دست 
قطار را بگيرم، آن وقت روي پله قطار ايس��تاده و دوچرخه را باال مي كشيدم. 
پ��س از مدتي در محل مناس��ب دوچرخه را روي زمين گذاش��ته و به طرف 

شهرري ركاب مي زدم. 
از همان زمان به كوهنوردي عاقه مند شديد؟ 

در يك خانواده مذهبي متولد ش��دم، مادرم بيشتر براي زيارت به اماكن 
زيارتي مي رفت. من نيز در اين مس��افرت ها به طبيعت عاقه مند ش��دم و در 
دوران جواني و نوجواني به اطراف تهران رفته و دامنه هاي كوه را مي پيمودم. 
اما فعاليت جدي من در رشته كوهنوردي از زماني آغاز شد كه فارغ التحصيل 

دانشكده افسري شدم و خدمت خود را در ارتش آغاز كردم. 
و با اصول كوهنوردي آشنا شديد؟ 

بل��ه و مأموريت هايي كه به من داده مي ش��د، فرماندهي مركز آموزش 
كوهس��تاني ارتش بود. از واحدهاي مختلف ارتش افراد مختلف به اين مركز 
مي آمدند تا با آموزش هاي كوهس��تاني از قبيل صعودها، صخره نوردي، عبور 

از يخچالهاي طبيعي و... آشنا شوند. 
ب�راي فراگي�ري دوره ه�اي كوهن�وردي ب�ه كدام ي�ک از مناطق 

كوهستاني سفر مي كرديد؟ 
آموزش كوهنوردي نياز به گذراندن دوره هاي آموزش��ي و ارتباط با ديگر 
ارتش  هاي كش��ورهاي جهان داش��ت. به همين دليل مدت يكس��ال به مركز 
آموزش كوهستاني ارتش فرانس��ه اعزام شدم و در دامنه هاي قله مون بلون 

)كوه سفيد( تكنيك هاي كوهنوردي را فرا گرفتم. 
پس از بازگشت از فرانسه فعاليت در اين رشته را چگونه ادامه داديد؟ 

پس از بازگشت از فرانس��ه، دوره هاي صعود به قله هاي مرتفع جهان از 
جمله برنامه هاي من در زندگي بود. يكي از اين برنامه ها صعود به قله ماسانلو 

)يكي از قله ه��اي مرتفع ژاپن( بود. يكبار هم با 
كوهنوردان كشور چين برنامه اي طرح كرديم تا 
راهي اورس��ت بلند ترين قله جهان شويم. مقصد 
اين برنامه صعود به قله اورست بود، با اين تفاوت 
كه بطور معمول كوهنوردان از راه كشور نپال كه 
در ش��مال هندوستان قرار دارد به اورست صعود 
مي كنند، ولي كوهنوردان ما تصميم داش��تند از 

طريق كشور چين اين صعود را انجام دهند. 
صعود به قله اورست چگونه بود؟ 

برنامه صعود به اورس��ت تا كمپ اصلي ك��ه در ارتفاع هفت هزار متري 
قرار داشت با موفقيت انجام شد، اما ادامه صعود به آينده موكول شد و برنامه 

صعود از راه كشور چين نيمه تمام ماند. 
سخت ترين كوهپيمايي كه تاكنون داشته ايد، چه بوده است؟ 

يخچ��ال نوردي و س��نگ نوردي در كوه هاي فرانس��ه ي��ا صعود به قله 
ماسانلو در ژاپن كه گاهي طاقت فرسا بود. اما ساير صعودها و كوهنوردي ها 
بويژه در دامنه هاي ايران مانند البرز و س��هند و سبان و... بسيار لذت بخش 

بود. 
از نخستين باري كه موفق به صعود قله دماوند شديد بگوييد؟ 

دقيق��ًا ياد ندارم كه چه زماني به قله دماوند صعود كردم اما خيلي جوان 
ب��ودم، صعود به اين قله يك روز طول كش��يد و به جرأت مي گويم، يكي از 
بهتري��ن و زيبا ترين نش��انه هاي قدرت خداوند را آن زمان ديدم و احس��اس 

كردم. 
و اولين تجربه كوهنوردي مربوط به چه زماني است؟ 

صعود به قله توچال اولين تجربه كوهنوردي من در زندگي اس��ت. وقتي 
ب��ه ارتفاع چند هزار متري رس��يدم، احس��اس جديد و فوق العاده اي داش��تم. 
خوش��حالي و ق��درت در وجودم موج مي زد و همين مس��ئله باعث ش��د كه 
كوهنوردي زندگي من شود و از آن پس تصميم گرفتم فعاليت در اين رشته 

را بطور جدي آغاز كنم. 
تلخ تري�ن حادثه ك�ه در خاطرات صعود به قله ه�ا به خاطر داريد، 

چه بوده است؟ 
هنگام صعود به قله ماس��انلو قبل از رس��يدن به كمپ اصلي، يك باربر 
تبتي از ميان شكاف هاي سنگي سقوط كرد و جان باخت. اين اتفاق تلخ ترين 
خاط��ره كوهنوردي من ب��ود. به غير از اين حادثه، خوش��بختانه، اتفاق ناگوار 

ديگري در مدت زمان صعود هايم رخ نداده است. 
زيباترين قله كه موفق به صعود آن شده ايد؟ 

هر قله، زيبايي خاص خودش را دارد و من نمي توانم انتخاب كنم. ش��ير 

مصاحبه: مريم بهريان
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سالگرد ناپديدشدن پزشک تيم ملي كوه نوردي  برگزار شد
آيين س��الگرد ناپديد ش��دن دكتر »سعيد بهاء لو« پزش��ك تيم ملي كوه نوردي جمهوي اسامي ايران برفرازهمياليا، در زادگاهش دهستان 

»هوره« چهارمحال و بختياري برگزار شد. 
دكتر »س��عيد بهاء لو« هفتم آبانماه س��ال گذشته بر اثر س��قوط از قله »تيلي چوپيك« هيماليا دچار سانحه شد. وی به همراه تيم ملي اميد 

جمهوري اسامي ايران در حال تاش بود كه در ارتفاع شش هزار متري دچار حادثه شد و جسد او در زير برف مدفون ماند. 
در اين آيين كه در حسينيه دهستان »هوره« از توابع بخش »سامان« شهرستان »شهركرد«برگزار شد،جمعي از كوه نوردان كشور و مردم 

منطقه ياد و خاطره اين كوه نورد را گرامي داشتند.

كوه يزد، ارتفاعات كرمان، س��هند و س��بان و قله زيباي دماوند كه بي همتا 
است. 

همسر و فرزندان شما هم به ورزش عاقه مند هستند؟ 
با همس��رم در يكي از اردوگاه هاي ورزش��ي آشنا ش��دم، آن زمان، او در 
رشته تنيس فعاليت مي كرد. پس از ازدواج به ورزش عاقه فراواني پيدا كرد 

و در اكثر سفرها مرا همراهي 
كه  ورزشهايي  اغلب  مي كرد. 
با هم انجام مي داديم، ش��امل 
اس��كي روي آب ي��ا يخ حتي 
صخره نوردي بود. مطمئنًا اگر 
او به ورزش عاقه نداش��ت، با 
ه��م در زندگ��ي ب��ه تفاه��م 

نمي رسيديم. 
به اين ترتيب ورزش، تأثير 
خانوادگي  زندگ��ي  در  مهمي 

شما داشته است؟ 
س��امت  قط��ع  بط��ور 
تأثير س��امت  خانواده تحت 
روح و جسم اعضاي آن است. 
اف��راد ورزش��كار ني��ز از نظر 
س��امت جس��م و روان بيمه 
هس��تند. در خان��واده  ما، من، 
همس��رم و دخترانم هر وقت 
فرصت داش��ته باش��يم بويژه 
در روزهاي تعطيل با كمترين 
امكانات به كوه مي رويم و به 
عقيده من ورزش، باعث شده 

اس��ت به راحتي و با كمك يكديگر مش��كات زندگي را با خونسردي حل و 
فصل كنيم. 

كوهنوردي در گذشته چه تفاوتي با كوهنوردي امروز دارد؟ 
كوهنوردي هميش��ه براي من زيبا بوده اس��ت و اگر هزار بار از يك قله 
صعود كنم خس��ته نمي ش��وم. البته در جواني ش��ور و اش��تياق ديگري براي 

كوهپيمايي داشتم. 
آخرين صعودتان به كدام قله بود؟ 

آخرين برنامه جدي صعود به قله، همان برنامه صعود به قله اورس��ت با 
چيني ها بود كه نيمه تمام ماند. اما تا اين لحظه هر جمعه با دوستان يا خانواده 

به دامنه هاي اطراف تهران مي روم و كوهنوردي مي كنم. 
استقبال عاقه مندان به اين ورزش را چگونه مي بينيد؟ 

استقبال جوانان از كوه و ورزش كوهنوردي نسبت به گذشته چشمگير تر 
البته به اندازه طرفداران  اس��ت. 
فوتبال نيس��ت اما قابل ستايش 

است. 
س��امتي  مي كن��م  فك��ر 
و تندرس��تي خ��ود را مدي��ون 

كوهنوردي و ورزش هستيد؟ 
بل��ه، بهتري��ن و بزرگترين 
تأثي��ري كه كوهن��وردي براي 
م��ن در اي��ن س��ال ها داش��ته 
اس��ت س��امتي اس��ت. با اين 
س��ن تاكنون به پزشك مراجعه 
نك��رده ام و ي��ك ع��دد قرص 
نخورده ام. سال ها پيش از ناحيه 
دس��ت دچار آسيب جدي شدم، 
اما بدون مراجعه به پزش��ك و 
مصرف دارو بهب��ود پيدا كردم. 
سامتي بهترين هديه اي است 

كه ورزشكار مي گيرد. 
وقتي عصباني مي شويد، چه 

عكس العملي نشان مي دهيد؟ 
كمت��ر عصباني مي ش��وم، 
چون طبيعت خشم مرا سركوب 
مي كند. در مواقع سختي و اضطراب هم سعي مي كنم با آرامش و خونسردي 

مشكات را حل مي كنم. 
حرف آخر؟ 

طبيع��ت بهتري��ن هديه زندگي و ب��ودن در آن زيباترين س��رگرمي من 
است.

* پي نوشت: اين مصاحبه در روزنامه ی ايران نيز منتشر شد
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به اطاع مي رساند هيئت كوه نوردي و صعودهاي ورزشي استان 
ته��ران در نظ��ر دارد جهت تش��ويق كوه نوردان هيئت ه��ا،  حوزه ها، 
باش��گاه ها و گروه هاي كوه نوردي اس��تان تهران كه با انجام فعاليت 
هاي شاخص در داخل كش��ور موجبات باال بردن سطح آموزش، توان 

مديريتي و ...را فراهم مي نمايند، با عناوين ذيل حمايت نمايد:
1.     تأمين تجهيزات فني مورد نياز بصورت اماني.

2.     هزينه اياب و ذهاب و تداركات.

3.     صدور معرفي نامه هاي مورد نياز به دستگاه هاي ذيربط.
4.     اطاع رساني در سطح استان.

5.     اطاع رس��اني در خصوص برنامه با درج گزارش در س��ايت،  
مجات و ... .

نكته: برنامه ها بايد حداقل يك ماه قبل از اجرا بصورت مكتوب و 
با توضيحات كامل به اين هيئت ارسال گردد.

حمايت هيئت استان تهران از فعاليت هاي شاخص كوه نوردان تهراني

»علی گو« بازهم رئیس هیئت زنجان شد
در جريان برگزاری مجمع و انتخابات 
هيئ��ت ك��وه ن��وردی و صعودهای 
ورزشی استان زنجان، » خليل علی 
گو« كه تنها نامزد رياست اين هيئت 
بود، با كسب 17 رأی از مجموع 19 
رأی مأخوذه، بار ديگر به مدت چهار 

س��ال به عنوان رئي��س اين هيئت 
انتخاب شد. 

در اين مجمع، » اقبال افاكی«دبير 
ورزش  نماني��دگان  و  فدراس��يون  
استان زنجان حضور داشتند و دو نفر 

از اعضای مجمع غايب بودند.

»موسی مراديانی« رئیس هیئت کردستان شد

فدراسيون:در جريان برگزاری مجمع هيئت كوه نوردی و صعودهای ورزشی 
استان كردستان و انتخابات رئيس اين هيئت، كه صبح امروز در سنندج و با حضور 
مهندس »شعاعی« رئيس فدراسيون برگزار شد، مهندس »موسی مراديانی« به 

مدت چهار سال به عنوان رياست اين هيئت انتخاب شد.

ريیس فدراسیون کوه نوردي و صعودهای ورزشی:

ساخت و اداره پناهگاهها 
نيازمند ساماندهي است

شيوه ساخت و اداره برخي 
پناهگاههاي كش��ور گفت: در 
نگهداري  و  پناهگاهها  احداث 
آنه��ا، نيازمن��د س��اماندهي و 
تعيين متولي ب��راي اداره آنها 

هستيم. 
محمود شعاعي در حاشيه 
برگ��زاري انتخاب��ات مجم��ع 

عمومي هيات كوه نوردي استان كردستان درسنندج گفت: برخي از پناهگاه ها 
در عمل مغاير برنامه هاي زيس��ت محيطي ساخته شده اندو فاقد متولي براي 

نگهداري بوده درحالي كه پناهگاهها بايد متولي داشته باشند. 
رييس فدراس��يون ك��وه نوردي و صعودهای ورزش��ی، احداث خانه كوه 
نورد، در كوهپايه ارتفاعات معروفي كه در آنها به دفعات صعود انجام مي شود 
را براي تقويت و افزايش ايمني دراين رش��ته ورزشي موثر و كارساز دانست. 
وي، گفت: كوه نوردي دراس��تان كردس��تان نيازمند سرمايه گذاري و حمايت 
بيش��تر براي فراهم ك��ردن فرصت بروز اس��تعداد و ظرفيت هاي باالي اين 

استان دراين رشته است. 
رييس فدراس��يون كوه نوردي و صعودهای ورزشی، با اشاره به برگزاري 
مس��ابقات سنگ نوردي قهرماني آسيا در رده س��ني جوانان و نوجوانان ابراز 

اميدواري كرد، كردستان دراين رقابت ها حضور موثر داشته باشد. 
وي اضافه كرد: اكنون در اردوي هيماليا سه كوه نورد كردستاني حضور 

دارند و اميدواريم كه سال آينده در تيم ملي نيز حضور داشته باشند. 
شعاعي، با اشاره به اينكه ايران در اين رشته ورزشي كم تجربه و جوان 
است گفت: فراهم كردن زمنيه استفاده جوانان و نوجوانان از امكانات موجود 
براي تقويت اين رش��ته ورزشي حياتي است و هيات هاي استاني نيز بايد به 

اين سمت جهت گيري كنند.
منبع: ايرنا

قابل توجه هیئت های سراسر کشور؛ 

»سيد مرتضی الجوردی« رئيس 
هيئت قم شد

در جري��ان برگ��زاری مجمع هيئت ك��وه نوردی و صعودهای ورزش��ی 
اس��تان ق��م كه 20 مه��ر ماه با حض��ور »اقب��ال افاكی« دبير فدراس��يون، 
»عب��اس جه��ان بينی« مدير كل تربيت بدنی اس��تان و با حض��ور 16 نفر از 
اعضای مجمع برگزار ش��د، پ��س از برگزاری انتخاب��ات � در دو مرحله _ از 
ميان س��ه نامزد رياست اين هيئت به نام های: »س��يد مرتضی الجوردی«، 
»عليرضا ش��يخ نژاد زرگر« و »حس��ين غامی«، در نهايت »س��يد مرتضی 
 الج��وردی« ب��ه م��دت چهار س��ال به رياس��ت هيئت ق��م انتخاب ش��د...

 در جريان دور اول انتخابات »س��يد مرتضی الجوردی« و »عليرضا شيخ نژاد 
زرگر« هر يك 8 رأی را از آن خود كردند و در دور دوم كه نماينده ی ورزشكاران 
در مجمع غايب بود، در نهايت »س��يد مرتضی الجوردی« با كسب 8 رأی در 

برابر 7 رأی »عليرضا شيخ نژاد زرگر«، به عنوان رئيس هيئت برگزيده شد.
 خاطر نش��ان می ش��ود؛ پيش از اين »ناصر لسانی« به عنوان سرپرست 

مسئوليت اين هيئت را به عهده داشت.



آغاز فصل سرما و توصيه های فدراسيون به عاقه مندان كوه نوردی

با آغاز فصل سرما و بارش برف و باران در ارتفاعات كشورمان،  فدراسيون كوه نوردی و صعودهای ورزشی؛ ضمن سپاس از عاقه مندان به كوه 
نوردی در راستای رعايت نكات ايمنی و توجه به هشدارهای فدراسيون، توصيه های عمومی اين فدراسيون را به اين شرح اعام كرد؛

- همراه داشتن پوشاک كافی و مناسب فصل
- آگاهی يافتن از وضعيت آب و هوايی، قبل از صعود به ارتفاعات

- آگاه نمودن خانواده، نزديكان يا دوستان از جزئيات زمانی و مكانی صعود و برگشت
- استفاده از مسيرهای مشخص و پاكوب شده جهت صعود و فرود

-زمانبندی مناسب جهت به پايان رساندن برنامه قبل از تاريكی هوا )بهترين زمان اقدام به بازگشت: ساعت 14(
- به همراه داشتن وسايل ضروری كوهستان شامل : مواد غذايی كافی و وعده غذاي��ی اضافه، تجهي��زات روشن�ايی، س�وت، قطب نما، نقشه 

منطقه ای كوهستان، كمكهای اوليه، چاقو، كبريت، كارت شناسايی، گوشی همراه
- اشراف داشتن بر منطقه صعود از لحاظ مسيرها و نقاط خطرناک )پرتگاهها، مناطق بهمن خيز، مناطق با احتمال ريزش سنگ و ... (

-خودداری از صعود انفرادی، همراه بودن با گروه و افراد مجرب
-پرهيز از اجرای برنامه هايی كه فراتر از توانايی جسمی، فنی و روحی است.

-خودداری از رفتن به ارتفاعات تا 72 ساعت پس از بارش برف )به لحاظ احتمال ريزش بهمن(
- استفاده از لباسهايی با رنگهای واضح )قرمز، زرد و فسفری(

- توجه به عائم هشدار دهنده، تابلوهای راهنمای مسير، هشدارهای اف��راد مجرب، امدادگران و افرادی كه از ارتفاع برمی گردند.
-همراه داشتن شماره تماس ارگانهای امدادرسان منطقه )اورژانس، هال احمر، نيروی انتظامی(

دبي��ر فدراس��يون كوه نوردي و صعودهاي ورزش��ي گفت: كوه 
ن��وردان به خصوص غي��ر حرفه اي ها براي جلوگي��ري از به وقوع 
پيوس��تن حوادث ناش��ي از بي دقتي و بي اطاعي در فصل سرما به 

هشدارهاي اين فدراسيون براي صعود توجه كنند. 
اقب��ال افاك��ي در خص��وص هش��دار اي��ن فدراس��يون ب��ه 
صعودكنن��دگان در فصل س��رما، به خبرگزاري جمهوري اس��امي 
ايران  اظهار داش��ت: با ش��روع س��رما از طريق رسانه هاي مختلف 
به اطاع رس��اني در خصوص ش��رايط آب و هوايي كوهستان هاي 
اي��ران مبادرت مي كنيم و عاقمندان به كوه پيمايي و كوه نوردي 

مي بايست به هشدارهاي داده شده توجه جدي داشته باشند. 
وي اف��زود: اين برنامه به منظور آگاه��ي دادن به كوه نوردان 
حرفه اي و غير حرفه اي به منظور پيش��گيري از حوادث غير منتظره 

اجرا مي شود. 
افاك��ي ادام��ه داد: همچنين با هماهنگي ب��ا هيات هاي كوه 
نوردي و صعودهاي ورزش��ي هر اس��تان نس��بت به مس��تقر شدن 
نيروهاي امدادي در معابر مش��خص شده كوهپيمايي، ضمن كمك 

ب��ه حادث��ه دي��ده ها، 
تذكرات الزم به افرادي 
كه لباس، كفش مناسب 
و ساير تجهيزات نداشته 
باشند، داده خواهد شد. 
وي تصريح كرد: توزيع 
راهنم��ا  بروش��ورهاي 
ب��ه كوهپيماها از ديگر 

اقدامات فدراس��يون ب��راي آگاهي دادن به خطرات در كوهس��تان 
است. 

افاك��ي افزود: ب��راي جلوگي��ري از حوادث كوهس��تان بايد 
سازمان هايي چون هال احمر، آتش نشاني، صدا و سيما، مطبوعات 
و رس��انه ها و حتي خود كوهپيماها با هم همكاري داش��ته باشند تا 
سطح آگاهي و فرهنگ عمومي كوهنوردي در جامعه افزايش يابد. 
وي خاطرنش��ان كرد: بيشتر آسيب ديدگان كوهستان كوهپيماهاي 

عادي هستند كه نسبت به كوه شناخت كافي ندارند. 

كوه نوردان به هشدارهاي فدراسيون توجه كنند 
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نتايج دومين دوره ی ليگ 
سنگ نوردی استان تهران

به گزارش رس��يده؛ سومين مرحله از دومين دوره ی رقابت های ليگ 
سنگ نوردی استان تهران در باشگاه آرارات انجام شد كه نتايج نهائی رده 

بندی در پايان اين مرحله به قرار جدول ذيل است؛

يادواره دو کوه نورد فقید همدان 
برگزار شد

يادواره خليل عبد نكويي و فريدون اس��ماعيل زاده از كوه نوردان 
فقيد همدان با حضور شماري از مسووالن ورزشي و اعضاي سابق تيم 

ملي كوه نوردي كشور در دشت ميشان برگزار شد. 
در اين مراس��م 80 كوه نورد برجس��ته همداني با حضور در دشت 
ميش��ان و كاغ الن��ه واقع در ارتفاع��ات الوند،ياد و خاط��ره اين دو 

كوهنورد را گرامي داشتند. 
اين صعود يك روزه با برگزاري مراس��م قرائت فاتحه و تش��ريح 
زندگ��ي نامه و خاطراتي از مرحوم عبد نكويي و اس��ماعيل زاده پايان 

يافت. 
مرحوم خليل عبد نكويي از كوه نوردان با س��ابقه همداني آذرماه 
س��ال گذش��ته به علت تخليه انرژي و هايپو ترمي در حين بازگش��ت 
از غار پراو واقع در كرمانش��اه درگذش��ت. هم چني��ن مرحوم فريدون 
اس��ماعيل زاده از كاش��فان غار عليصدر همدان در سن 65 سالگي به 

دليل ابتا به بيماري سرطان در آذرماه 1384درگذشت. 

نجات كوه نوردان كرماني از مرگ در دماوند توسط 
گردشگران آلماني

گردشگران آلماني هنگام صعود به قله ي دماوند، پنج كوه نورد بمي را از خطر مرگ نجات دادند. 
راهنمای اين گردشگران به ايسنا گفته بود: ما همراه اين گردشگران در ارتفاع 4200 متري دماوند بوديم كه اطاع دادند، گروهي 
كوه نورد از بم استان كرمان درحال صعود به اين قله هستند. با توجه به زمان حركت اين گروه كه سه بعدازظهر اعام شده بود، احتمال 
داديم آن ها ديرتر به ما برس��ند. حدود س��اعت هشت شب يك نفر از اعضاي اين گروه از ارتفاع پايين تر با فرياد درخواست كمك كرد. 
ما همراه تعدادي از گردشگران آلماني و راهنماي آن ها )زيگي( براي نجات اين گروه كوه نورد اقدام و آن ها را كه اصا اوضاع جسمي 

خوبي نداشتند، از ارتفاع 3900 تا 4200 متر، به محل پناهگاه منتقل كرديم. 
او گفت: يكي از اين كوه نوردان دچار ادم مغزي يا بيماري ارتفاع زدگي شده بود. يكي از گردشگران آلماني پزشك متخصص ارتفاع 
بود كه با كمك او، اين كوه نورد از خطر حتمي مرگ نجات پيدا كرد.  گردش��گران آلماني با ديدن اين وضع و فرصت اندكي كه براي 
صعود داش��تند، از ادامه ي حركت براي صعود به قله  منصرف ش��دند و تصميم گرفتند، اين كوه نوردان كرماني را كه توانايي جس��مي و 
امكانات كافي نداشتند، تا پاي كوه همراهي كنند.  اين كوه نوردان اهل بم، آموزش كافي نديده بودند و سرپرست هم نداشتند و كوله ي 
خود را براي حركت بهتر، در ارتفاع پايين جا گذاش��ته بودند. گردش��گران آلماني بسيار تمايل داشتند، به اين كوه نوردان كمك كنند و با 

اين كار، دوستي خود را به مردم ايران نشان دهند. اين گردشگران معتقد بودند كه مردم آلمان با مردم ايران مشكلي ندارند. 
اين هفت گردش��گر آلماني 29 ش��هريور )20سپتامبر( به ايران وارد شدند و پس از آن كه با شرايط جوي نامساعد در علم كوه مواجه 
شدند و نتوانستند به اين قله صعود كنند، تصميم گرفتند به قله ي دماوند صعود كنند كه با وقوع اين اتفاق، صعود آن ها در اين قله نيز 

نيمه تمام ماند. 
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تصويرذهن��ي ك��ه از واژه راهنم��اي كوهس��تان دراذهان عامه ش��كل 
مي گيردجالب، شنيدني و قابل تامل  است كه البته خيلي دور ازذهن نيست:

فردي داراي توانايي ب��اال در اجراي تكنيكهاي كوهنوردي كه مي توان 
در برنامه ريزي اجراي برنامه به اطاعات او اعتناء كرد.

فردي اگاه به ويژگيهاي محيط كوهستان) آشنا با فرهنگ كوه نشينان، 
آش��نايي با پوشش گياهي و جانوري متنوع كوهستان،آشنا با خطرات محيط 

و راههاي پيشگيري و مواجهه با آن (.
ف��ردي توانمن��د و مقاوم در ش��رايط دش��وار كه هداي��ت وراهبري تيم 

كوهنوردي را به بهترين شكل ممكن انجام مي دهد.
ف��ردي كه مي داند يك نفر يا يك گروه چگونه بايد خودرا براي حضور 
در مناطق كوهستاني تجهييز و اماده كنند تا ضمن لذت از زيباييهاي طبيعت 

،خود يا ديگران يا طبيعت را دچار آسيب و صدمه نكنند.
فردي اس��ت حرفه اي كه شغلش با طبيعت و كوهستان عجين است و 

بسيار از اين بابت لذت بخش،ولي درآمدش فصلي است ! و ...
و پرواضح اس��ت با وجود اين پيشينه ذهني ونيز ذخاير ارزشمند طبيعي 
و فرهنگي در مناطق كوهس��تاني  درپهنه اي بيش از پنجاه درصد وس��عت 
كشور كه موجب شده در اسناد ملي و بين المللي از آن به عنوان اكوسيستم 
ش��كننده كوهس��تاني نام برده شود و تنوع جاذبه ها و سايق آحاد جامعه به 
ويژه نسل جوان كش��ور، توجه خاص به نقش موثر راهنمايان كوهستان در 
توسعه پايدار مناطق كوهس��تاني وهمچنين جايگاه آن در حوزه گردشگري 

بين المللي)توريسم ورودي و خروجي( بيش از پيش خودنمايي مي كند .
اه��داف  ب��ه  ني��ل  راس��تاي  در  كوهس��تان  راهنم��اي  كارگ��روه 
فدراس��يون كوهنوردي و صعوده��اي ورزش��ي ب��ه منظ��ور به��ره وري از 
مناب��ع موجود وهمس��ويي باس��اير طرحه��اي مرتبط و تاثيرگذار )مس��تقيم 
و غيرمس��تقيم(اين حوزه با بررس��ي مجموعه اسناد توس��عه درسطح ملي از 
قبيل سندچش��م انداز1404 ، محورهاي برنامه چهارم وپنجم توس��عه ، سند 

امايش سرزمين، اسناد ملي توسعه استانها، سندملي طبيعت گردي،طرحهاي 
جامع گردش��گري، و درس��طح بي��ن المللي اس��نادي مانند دس��توركار 21 
)UNDP( درخصوص توسعه پايداراكوسيستمهاي شكننده، كنوانسيونهاي 
مرتبطبامناطق كوهستاني،دستورالعملها و اس��تانداردهاي فدراسيون جهاني 
كوهن��وردي)UIAA( و فدراس��يون بي��ن الملل��ي راهنمايان كوهس��تان  
)IFMGA(،حركتي نوين را در ادامه و تكميل  فعاليتهاي انجام ش��ده آغاز 
نموده وموجب ش��ده تا محورهاي مهارتي و حرفه اي )دانش و مهارت( زير 

در برنامه ريزي راهبردي اين كارگروه مورد توجه قرارگيرد:
توانمند س��ازي مهارتي)تكنيك( راهنمايان كوهستان به منظور هدايت 
تور يا تيم كوهنوردي در مناطق مختلف كوهس��تاني با توجه به تنوع جاذبه، 

ذائقه مخاطبين،مجموعه فعاليتها و گرايشهاي ورزشهاي كوهستاني
توانمندسازي علمي راهنمايان كوهستان به منظورشناخت ابعاد مختلف 

محيط كوهستان )محيط طبيعي، محيط انساني(
نهادين��ه كردن فعالي��ت راهنمايان كوهس��تان ايران در س��طح ملي و 

بين المللي
اطاع رساني و تهيه بانك اطاعاتي از مناطق كوهستاني 

مخاطب��ان اي��ن حرفه عموم عاقمن��دان به اين حرفه اند ك��ه قطعًا با 
توجه به تخصصي بودن مباحث، آموزش��هاي اوليه را در گرايشهاي مختلف 
كوهنوردي طي نموده اند.بديهي است با توجه به ويژه گي جغرافيايي كشور و 
وسعت پهنه كوهستاني آن توانمندسازي نيروي انساني بومي و جوامع محلي 
مناطق كوهس��تاني در دس��تور كار  كارگروه راهنمايان كوهستان فدراسيون 
كوهنوردي وصعودهاي ورزش��ي قرار خواهد داشت تا ضمن توسعه ورزشي 
در اي��ن مناطق ، بتوانداقدامي موثر در اش��تغال ، كارافريني و درآمدزايي در 
 Sustainable(حوزه كوهن��وردي نموده و از اين طريق با توس��عه پايدار
Development( ورزش كوهن��وردي گام��ي هرچند كوچك در كاهش 

تخريب يا آسيبهاي وارده به محيط كوهستان بردارد. 

آشنايي با كارگروه راهنمايان كوهستان

فدراس��يون كوه نوردي و صعودهاي ورزش��ي بر خود الزم مي داند ضمن آرزوي توفيق روز افزون براي 
مهندس محمدرضاخليلي قاضي ، كه از س��ال 1382 لغايت 1388 مس��ئوليت رياست اين كارگروه را به عهده 
داش��ته و اقدامات شايس��ته و ماندگاري را در  ابعاد مختلف كو ه نوردي كش��ور به انجام رساندند و بدليل سفر 
به خارج از كش��ور تداوم همكاري با ايش��ان به جز از ظريق فضاي مجازي ميسر نيست، قدرداني نموده اظهار 
امي��دواري نمائي��م در ادامه راه  كارگروه راهنمايان كوهس��تان بتواند با  بهره گي��ري از افراد مجرب ، جوانان 
عاقمند، مش��اركت خردجمعي وبهره وري از پتانسيلهاي موجود در راه رسيدن راهنمايان كوهستان به جايگاه 

حرفه اي و تخصصي  در سطح ملي و بين المللي گام هاي ارزشمندي بردارد. انشاءا...
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تجديد چاپ كتاب پناهگاه ها و 
جانپناه های كوه نوردی ايران

كت��اب اطاعات پناهگاه ه��ا و جانپناه های ك��وه نوردی ايران 
از انتش��ارات فدراس��يون كوه نوردی و صعودهای ورزشی � كارگروه 
پناهگاه ها � كه در سال  1382  توسط » مير غنی مير آقائی فعال« 
و »مجيد ياس��ينی« گردآوری و تدوين ش��ده بود به چاپ دوم رسيد 
و اكن��ون آماده ارائه می باش��د. برای تهيه اين كت��اب می توانيد به 

شماره  88979795 – 021  تماس حاصل نمائيد.

جلسه ی هيئت دولت در اورست!
 

كابينه ی نپال به منظور جلب توجه نس��بت به موضوع گرمايش جهانی، در قله ی اورس��ت كه بلندترين قله  جهان اس��ت، تش��كيل جلس��ه 
می دهد.

به گزارش تابناک ديپارک بوهارا، وزير منابع طبيعی نپال، روز دوشنبه گفت جلسه ی هيات دولت اواخر ماه جاری ميادی در قله اورست برگزار 
می شود.

او گفت اين اقدام به منظور جلب توجه نسبت به ذوب شدن يخچال های طبيعی هيماليا صورت می گيرد.
دانش��مندان می گويند گرمايش جهانی س��بب شده يخچال های طبيعی با سرعتی نگران كننده ذوب شوند، موضوعی كه می تواند جاری شدن 

سياب در رودخانه ها و سپس خشك شدن اين رودخانه ها را در پی داشته باشد. اين رودخانه ها نقش كليدی در تامين آب ساكنان منطقه دارند.
اقدام دولت نپال برای تش��كيل جلس��ه در قله اورس��ت در حالی صورت خواهد گرفت كه قرار اس��ت سازمان ملل متحد به زودی يك كنفرانس 

بين المللی در مورد گرمايش جهانی برگزار كند.

شناسايي و سازماندهي پزشكان عالقه مند؛
برای حضور در اردوهای تيم ملی 

كوه نوردی
فدراس��يون كوه نوردی و صعودهای ورزشی با صدور اطاعيه ئی 
به هيئت های سراس��ر كش��ور اعام كرد:  كارگروه پزشكي كوهستان 
اين فدراس��يون درنظر دارد جهت شناسايي و س��ازماندهي از پزشكان 
عاقه من��د جهت حض��ور در اردوه��اي آمادگي تيم مل��ي و همچنين 
همراهي با تيم هاي اعزامي جهت برنامه هاي برون مرزي دعوت به عمل 

آورد.
لذا شايس��ته است هيئت ها در سطح اس��تان اطاع رساني نمايند تا 
افراد واجد ش��رايط كه تمايل به همكاري دارند در أس��رع وقت به اين 

فدراسيون معرفي گردند.

برگزاری دوره آموزشي فلسفه 
طبيعت گردي و كوه نوردي

اولين دوره آموزشي فلسفه طبيعت گردي و كوه نوردي كه به مسايل 
اخاقي، روحي و رواني كوه نوردان مي پردازد، توسط هيئت تهران برگزار 

شد. 
كاوه كاش��في، رييس هيات كوه نوردي و صعودهاي ورزش��ي استان 
در خصوص برگزاری اين دوره گفت: در اين دوره آموزش��ي موارد فلسفه 
فراغ��ت در دنياي م��درن، دوگانه طبيعت و تم��دن و اخاق كوه نوردي 
بررسي شد. وي ادامه داد: كار ويژه هاي ورزش كوه نوردي و كار ويژه هاي 
روحي و روان شناختي كوه نوردي از ديگر موارد مورد بررسي در اين دوره 
بود. كاش��في افزود: مدرس اين دوره اردش��ير منصوري، كارش��نان ارشد 

فلسفه علم از دانشگاه صنعتي شريف بود. 
دوره آموزشي فلسفه طبيعت گردي و كوه نوردي دوشنبه 18 آبان ماه 
در محل باشگاه دانشجويان معاونت دانشجويي دانشگاه تهران برگزار شد. 

نكوداشتی برای »عباس جعفری«
س��تاد نكوداش��ت »عباس جعف��ری«، 
مراسم تجليل از اين طبيعت مرد نام آشنا را 

برگزار كرد.
اين مراس��م 21 آب��ان ماه ج��اری، در 
فرهنگس��رای پايداری برگزار شد عاوه بر 
مس��ئولين فدراس��يون، جمع كثيری از كوه 
نوردان، فعاالن زيست محيطی، كوه نوردان 
و طبيع��ت دوس��تان و جامعه ی عكاس��ان 

كشور حضور داشتند.
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براي عاقه مندان به كوه نوردي، سنگان 
يكي از زيباترين مناطق اطراف تهران است 
و آبش��ار بلن��د آن را به واقع باي��د نگين آن 
دانس��ت. سنگان برخاف مس��يرهاي ديگر 
مث��ل دركه، ولنج��ك، ش��يرپا و كلكچال 
داراي طبيعت دس��ت نخورده تر بوده و باغات 
گياس در كنار رودخانه، دوستداران طبيعت 
را تا خود آبش��ار همراهي مي كند. از مدت ها 
پيش حض��ور يك دس��تگاه چك��ش بادي 
سنگين كه ش��روع به شكافتن كوه به قصد 
تعريض مسير مالرو نمود، زنگ خطر به صدا 
درآم��د. در ابتدا تصور مي ش��د اين جاده به 
امامزاده كه حدود پانصد متر بعد از س��نگان 
باالس��ت ختم مي ش��ود. اخيراً مشاهده شد 
عمليات كوه ب��ري از امامزاده نيز عبور كرده 
تا كجا ادامه مي يابد گفت »آبشار«! صرفنظر 
از صح��ت گفته وي )كه يكي ديگر از اهالي 

محل نيز اين مطلب را تأييد كرد( همين مقدار تخريب را بايد يك فاجعه 
دانست. تا قبل از اين برنامه ها ساختمان سازي در كنار مسير و در شيب 
دره با س��رعت آغاز شده بود، لذا مي توان نتيجه گرفت كه احداث جاده 
مذكور حرص و آز افراد سودجو را براي ساخت وسازهاي بيشتر دوچندان 
خواه��د نم��ود. در كنار آن تردد خودروها و افراد بعضًا بي مس��ئوليت جز 
تخريب محيط زيس��ت منطقه و آلودگي هر چه بيشتر آن حاصل ديگري 

ندارد. ممكن اس��ت حتي بت��وان قطع يك 
درخ��ت را با فرض كاش��ت درخت��ي ديگر 
جبران نمود وليكن بريدن كوه و تبديل يك 
مسير مالرو به جاده اي هفت هشت متري آيا 
قابل بازگش��ت و جبران است؟ سنگان يك 
سرمايه ملي و متعلق به همه ايرانيان است و 
هيچكس حتي باغداران و زمينداران منطقه 
ب��ه خاطر افزايش قيمت زمين هايش��ان و يا 
هر دليل ديگري ح��ق ندارند كوه، درختان؛ 
رودخانه، آبش��ار زيبا، هواي لطيف و طبيعت 
س��نگان را مورد هجود قرار دهند. با احداث 
جاده قطع��ًا تمام اين اتفاق��ات خواهد افتاد. 
گوش هاي خود را باز كنيم تا نا له هاي طبيعت 
سنگان را بشنويم كه چگونه از زخمي كه بر 
ت��ن دارد ما را به كم��ك مي طلبد. براي هر 
روز تأخي��ر در جلوگي��ري از اين روند )كه تا 
اين مقدار هم ديگر قابل جبران نيست( بايد 

پاسخگوي نسل هاي آينده باشيم. آيا جوابي براي آنان داريم؟

ناله هاي سنگان را بشنويم
سعيد افشار

قدردانی انجمن کوه نوردان از فدراسیون 
متاسفانه باخبر ش�ديم؛ در ضلع شمال غربي سايت 
موس�وم به صدا و س�يما، مش�رف ب�ه گاب دره تهران، 
پايين ت�ر از يک باغ به دليل اح�داث جاده اي جديد، بر اثر 
انجام عمليات راه سازي، سنگ هاي فراواني به عمق دره 
س�قوط كرده و تعدادي از درختان كهنسال چنار را از بين 
برده و درختچه هاي كوچک را نيز به كلي نابود كرده است.

درصدد هستيم در شماره آتي نشريه صعود با تهيه 
گزارش�ي كامل و مصور از اين فاجعه زيست محيطي 
و با مس�اعدت رس�انه ها به انعكاس اي�ن اتفاق تلخ 
بپردازي�م و به نحو مقتض�ي از طريق مراجع ذيصاح 
اعتراض دوس�تداران طبيعت را نسبت به اجراي اين 

پروژه ابراز داريم.

انجمن كوه نوردان با ارس��ال نامه ئی 
به فدراس��يون كوه ن��وردی و صعودهای 
ورزشی، از تاش های انجام گرفته توسط 
اي��ن فدراس��يون در رابطه ب��ا حفاظت از 

كوهستان های كشور قدردانی كرد.
در نامه ی »عباس محمدی« رئيس هيئت 
مديره انجمن خطاب ب��ه مهندس»محمود 

شعاعی« رئيس فدراسيون آمده است؛
»الزم م��ی داني��م ب��ه س��هم خ��ود از 
پيگيری های جناب عالی و مجموعه فدراسيون 
كوه نوردی در قضيه ی راه س��ازی در دماوند 
و ساخت پد هليكوپتر در بند يخچال و ديگر 

موارد آسيب رسانی به محيط های كوهستانی 
سپاسگزاری نمايم.

شكی نيس��ت كه حفاظت از كوه ها، 
چ��ه به منظ��ور حفظ آبخيزه��ا و مراتع و 
جنگل ها كه س��رمايه های ملی ما هستند، 
و چه ب��ه منظور اج��رای برنامه های كوه 
نوردی اصي��ل، از وظيفه های كوه نوردان 

)و ديگر قشرهای جامعه( است. 
انجم��ن كوه ن��وردان، هم��ان گونه كه 
چند بار اعام كرده اس��ت، آماده ی هرگونه 
همكاری با آن فدراسيون در زمينه ی حفاظت 

از كوهستان می باشد.«

قتل درختان در گالب دره!
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..... ادامه ی استراتژي هائی كه ميتوانيد 
از آنها در همه جوانب زندگي اس��تفاده كنيد، 
ب��ا علم به اينكه اكث��ر مردها و زنهاي موفق 
در اين ورزش - س��نگ نوردي-  آنها را بكار 

گرفته اند؛
۳. محدوده راحتي و آس�ايش خود را 

افزايش دهيد
براي بهبود بخش��يدن به بهر چيزي. اهدافتان بايد بيشتر از آنچه باشد كه 
در چنگ داريد و بايد بخواهيد كه به ماوراي محدوده آسايشتان فشار بياوريد. در 
اجراي برنامه عمودي. يعني صعود به جلو عليرغم ناراحتيهاي ذهني و جسمي. 
يعن��ي انجام هركاري كه به وحش��ت مياندازدتان. يعني ت��اش در نگاه كردن 
ب��ه آنچه برايتان در حال حاضر غيرممكن اس��ت.در خال اين روند. به زواياي 

جديدي دست مييابيد و نگرشتان به ممكن ها معطوف خواهد شد. 
4. دستيابي و پيش فعالي نظارت )مديريت( بر خطر

س��نگنوردي فعاليتي است با خطرهاي خاص خود و ميل به صعود سخت 
تر نيازمند ريسك پذيري بيشتري ميباشد. اين خطرها ميتوانند بصورتي واضح 
بوجود بيايند مانند خطرهاي فيزيكي مثل سقوط هايي كه منجر به زخمي شدن 
ميگردند. خطره��اي ذهني كه ديده نميش��وند مانند س��وق دادن خود به ورطه 
شكست. انتقاد و خجالت. جالب است بدانيد كه بعضي از صعودكنندگان آسيبهاي 
فيزيكي را مايم تر و كمتر از خطرات ذهني فوق الذكر احساس ميكنند. صعود 
كنندگاني را درنظر بگيريد كه به حركت در مسير دهشتناک رو به بااليي كه از 
قبل آمادگي حركت در آن مسير را نداشته اند ادامه ميدهند اما از مورد قضاوت 

قرار گرفتن توسط آنهايي كه روي زمين به راحتي ايستاده اند ميترسند!
هدفتان را دستيابي به حد ممكن خطرات. قبل از شروع به صعود قرار دهيد. 
با آناليز عملي خطرات پيش رو. اغلب قادر خواهيد بود تا خطرات صعود راكاهش 
دهيد ) مثا« با اس��تفاده از ابزارهايي متفاوت از آنچه معموال« از آنها اس��تفاده 
ميكنيد( و در آخر. از خطرات بسيار بحراني و سخت آگاه باشيد و توان پاسخ به 
آنها را هنگام صعود داشته باشيد. براي خطر هاي ذهني استراتژي 1 تحت عنوان 

تصورات را از واقعيت جدا كنيد. را بخوانيد.
5. تقويت اعتماد بنفس

درجه اعتماد بنفس ش��ما براسا تصويريس��ت كه از خودتان داريد و دقيقه 
به دقيقه و روز به روز آنها را دنبال ميكنيد. افكاري در مورد س��قوط يا عملكرد 
ضعيف و صحبت كردن با خود با عباراتي مانند نميتوانم. نميشود. غيرممكن و 
س��عي. اعتماد بنفس را پايين آورده  و تخم شكست را ميكارد. بالعكس. تمركز 
بر موفقيتهاي قبل با تصوير سازي واقعي و احساس مراحل آماده سازي و روح 
بخش��ي از عمل مثبت- ش��ما را بسوي احس��اس عظيم اعتماد بنفس هدايت 
مي نمايد. اس��تفاده از تصويرسازي در خال روز _ هر روز- براي زندگي دوباره 

در لحظات فوق العاده گذشته. در سنگنوردي 
يا غيرسنگنوردي. بهترين راه براي تغيير شكل 
و مستحكم كردن اعتماد بنفس در تاشهاي 

آينده ميباشد. 
6. رس�يدن ب�ه باالتري�ن مح�دوده 

عملكرد
»محدوده« جايي است كه در آن همه چيز 
براي انجام صعودي كه بنظر آسان و خودكار ميرسد. با هم جمع ميشوند. فوت 
و فن آن در اين اس��ت كه بتوانيم اين حالت را بنابر نياز و در اغلب موقعيتهاي 
پر تنش مثل حضور در مسابقات و قبل از سختترين صعود خلق كنيم. بهترين 
راه انجام آن استفاده از يك يا چند حسمان در يادآوري احساسي كه از عملكرد 
يا رويدادي فوق العاده در گذشته مان داشته ايم ميباشد ) كه لزوما« نبايد خاطره 
كوهنوردي باش��د(.  آيا تا بحال آرامش لذت بخش��ي كه از شنيدن يك آهنگ 
قديمي يا يك بوي آشنا كه بافاصله رويدادي بزرگ در گذشته را بيادتان بياورد 

را  تجربه كرده ايد ؟ اين آن چيزيست كه بدنبالش هستيد.
اگر سنگنوردي ميكنيد حتما در گذشته چند صعود عالي داشته ايد و ميتوانيد 
از آنها بعنوان يك تكيه گاه كه خودتان را به حداكثر كارآيي برسانيد استفاده كنيد. 
اگر چنين خاطره اي از سنگنوردي نداريد به گذشته تان رجوع كنيد و اتفاقاتي 
ديگر كه كاما« آنچنان تاثيري ميگذاشت كه در آن هنگام همه چيز امكانپذير 
ميش��د را پيدا كنيد. از تمام حسهايتان استفاده كنيد و يك فيلم ذهني 60 ثانيه 
اي از آن رويداد بسازيد. يك تصوير واضح و روشن بسازيد. و بگذاريد احساس 
و حالت آن رويداد تمام بدنتان را دربرگيرد. برخي با گوش كردن به موسيقي اي 
خاص از طريق هدفون براي اتصال به باالترين مرحله كارايي استفاده ميكنند. 
خاق باش��يد و تشريفات قبل از اجرا كه شما را به محدوده عملكرد ميرساند را 

پرورش دهيد. 
7. مهار عملكردسازگار با تشريفات پيش از صعود

آنچه كه دقايقي قبل از صعود فكر ميكنيد يا انجام مي دهيد اساس و ساختار 
آنچه عملكردتان بر پايه آن س��اخته ش��ده است را ش��كل مي دهد. يك ساختار 
متزلزل نتيجه در عملكردي متزلزل دارد؛ از يك ساختار محكم. عملكردي محكم 
برون ميايد. ماهيت ساختار شما )شن يا سنگ( نتيجه كيفيت تشريفات پيش از 
صعودتان است. اينها كارهايي هستند كه انجام مي دهيد،  مثل بررسي مسير. توالي 
تصويرسازي ها.  آماده سازي ابزار. گرم كردن. حتي نحوه پوشيدن كفشهايتان،  تا 
بيشترين آمادگي براي صعود را داشته باشيد. حتي كوچكترين جزئيات مانند سرعت 
تنفس. اسكلت بدن. و تفكرات نهايي بايد در تشريفاتي كه شما را براي قدم گذاشتن 

برروي صخره هدايت ميكند.  برنامه ريزي شده باشند. 
براس��اس تجربياتتان. تش��ريفات پيش از س��نگنوردي را ارتقا دهيد. به 

تمرينات ذهنی در سنگ نوردی

قسمت دوم

نويسنده: اريک هورست

ترجمه: امير سلطانيان

ادامه در صفحه ی بعد
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چه چيزهايي قبل و بعد از بهترين صعودتتان در گذش��ته فكر ميكرديد؟ چه 
كارهاي��ي انجام ميدادي��د؟ چه ميخورديد.  چگونه خودت��ان را گرم ميكرديد. 
درخ��ال صعودتتان چقدر اس��تراحت ميكرديد؟ آگاه��ي از تمامي اينها )چه 
كوچك و چه بزرگ( كه شمارا به بهترين عملكرد هدايت مينمايد كليديست 
بر توانايي كس��ب نتايج مشابه در آينده. وقتيكه يكبار تشريفاتتان آزمايش و 

به موفقيت انجاميد. آن را دفعات بعد نيز بكارگيريد.
8. تس�لط بر تنش و اس�ترس قبل از اينكه آنها شما را به سلطه 

خود درآورند
اين يك اس��تراتژي مركزي براي صعود بهتر ش��ما اس��ت چرا كه تنش 
منجر به عدم كارآيي ميش��ود. پايان. تنش و اس��ترس از درون شما برخاسته 
و در احساس��ات و هيجانات ش��ما بروز داده ميش��ود. به آساني ميتوان تنش 
را در س��نگنورداني كه اس��ترس زياد دارند و  در پرتگاه طغيان هيجاناتشان 
هس��تند ديد. معدود افرادي وجود دارند كه بتوانند از قدرت نفوذ افكار منفي 
در افزايش كارايي اس��تفاده كنند. جاي تعجب نيست كه شما هم نتوانيد اين 
استفاده را ببريد. نفس عميق و تاش مايم تر هميشه ثمربخش تر از ناسزا 

گويي و انفجار هيجانات است.
كنترل تنش بايد مداوم باشد و تمرين براي كنترل آن بايد هفت روز هفته 

انجام شود. اين راه درازيدر جهت تبديل شدن به يك استاد ذن در لبه پرتگاهها 
خواهد بود. اين تمرين خوبي براي بررسي ساعت به ساعت ميزان تنش در روز و 

در ميان هر استراحتي هنگام صعود ميباشد.
ش��ش مرحله فرايند كنترل تنش و برگشت به وضعيت مطلوب عملكرد به 

قرار زير ميباشند:
كوشش براي هوشياري دربرابر افزايش تنش بطوريكه بتوانيد قبل از   8.1

اينكه بسرعت شمارا از كنترل خارج كند با آن مقابله كنيد.
عادي كردن تنفستان با چند تنفس عميق شكمي. سپس مسير آنرا   8.2

به ذهن ناخودآگاهتان برگردانيد.
با بررس��ي محل توده هاي فشارهاي عضاني. بگذاريد اين توده ها   8.3

مثل هوايي كه از بالون خارج ميشود از عضله ها بيرون روند.
بگذاريد موج آرامش تمام بدن شما را از تا پا بشويد.  8.4

تمام افكار گذشته يا آينده را پاک كنيد- درحال حاضر هر دوي آنها   8.5
دشمناني درحال رقابتند- و به روند صعود تمركز كنيد. 

وضعيت اندام و ايس��تادگي خود را به حالت اوليه برگردانيد و لبخند   8.6
بزنيد.  اكنون ميتوانيد در مسيرتان پيشروي كنيد....

ادامه در شماره ی بعدی صعود

كس��انی ك��ه به مناطق مرتفع س��فر م��ی كنند با يك س��ری عوارض 
فيزيولوژيكی مواجه می ش��وند. اين عوارض كه به صورت احساس ناخوشی 
در فرد ايجاد می ش��ود ارتباط مس��تقيم با كاهش اكسيژن محيط دارد صعود 
ب��ه مناطق مرتفع همراه با كاهش فش��ار محيط  و در نتيجه منجر به كمبود 

اكسيژن خواهد بود .
 بدن فرد در جبران با كمبود اكس��يژن عموما دو مكانيسم  را به كار می 

برد :
1(    افزايش دم و بازدم  كه يك پروسه جبرانی سريع  می باشد 

2(    افزايش ميزان گلبول های قرمز كه يك پروسه جبرانی اما  تاخيری 
می باشد 

مجموعه مكانيس��م های به كار رفته ، همراه با رعايت اس��تاندارد های 
صعود تحت عنوان هم هوايی تلقی می گردد . نقطه مقابل آن بيماری ارتفاع 
 Acute Mountain ي��ا  AMS اس��ت كه در اصطاح علمی ب��ه آن

Sickness می گويند .
در اصط��اح عاميانه می گويند ه��ر كس در ارتفاع خوب بخورد و خوب 

بخوابد ، خوب هم  هوا شده است .
افراد دچار بيماری ارتفاع هر كدام درجاتی از عوارض ناش��ی از ارتفاع را 
احس��اس می كنند . س��ابقه كوهنوردی ، ارتفاع صعود ش��ده ، سن ، جنس ، 
آمادگی بدن ، ارتفاع محل خوابيدن ، ميزان بار حمل شده و ... عواملی هستند 
كه درش��دت بروز اين عائم تاثير گذار هستند . مجموعه عائمی كه تحت 
عنوان بيماری حاد ناشی از ارتفاع يا كوه گرفتگی تلقی می گردد عبارتند از :

 بی خوابی ، بی اشتهايی ، ضعف عمومی ، گيجی و ... می باشد . 
مطالب زيادی در خصوص بيماری های ناشی از ارتفاع در منابع مختلف 
گفته شده است اما آنچه در اينجا می خواهيم بحث كنيم درجه بندی بيماری 
ارتفاع گرفتگی می باش��د . كسی كه می خواهد بداند شدت بيماری ناشی از 
ارتفاع  وی در چه حدی است  و يا پزشك و يا امداد گری كه می خواهد بداند 
ميزان ابتا ش��خص ارتفاع زده در چه حدی می باشد ، به مقياس مشخصی 

جهت تحليل و انعكاس گزارش نيازمند است .
ج��دول زير درج��ه بندی AMS  نام دارد كه توس��ط گ��روه مطالعات 

كمپان��ی  پزش��كی 
Medex  منتش��ر 

شده است .
برنام��ه  در 
ثبت  ب��ا  كوهنوردی 
در  ش��ده  قيد  عائم 
جدول  زير می توان 
فيزيولوژيكی  آمادگی 
در  و  ثب��ت  را  ف��رد 
نهاي��ت در خصوص 
انصراف  ي��ا  صع��ود 
تصمي��م  ش��خص 

گرفت .

AMS درجه بندی بيماری حاد ارتفاع
 گرد آوری و تاليف : دكتر جال الدين شاهبازی
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گ�زارش تص�ويری:
تصاوي��ری از دوره مربيگ��ري درجه 3 و 2 آقايان 
و بانوان كه ماه گذش��ته به همت كارگروه كوه نوردی 
فدراسيون در محل يخچال شمالي سبان و با حضور 

7 تن از بانوان و 15 تن از آقايان برگزار گرديد.

مجمع عمومی فدراسيون 14 آذر 
برگزار می شود

بر اس��اس اع��ام آمادگ��ی فدراس��يون و هماهنگی های صورت 
گرفته با امور مجامع س��ازمان تربيت بدنی، مجمع عمومی ساليانه ی 
فدراس��يون كوه نوردی و صعودهای ورزش��ی 14 آذر ماه سالجاری با 

حضور تمامی اعضای مجمع در تهران برگزار می شود.
محل برگ��زاري: تهران، آكادمي ملي المپي��ك واقع در مجموعه 

ورزشي انقاب
زمان: شنبه، 14 آذرماه از ساعت 10 صبح

مقارن با والدت امام رضا)ع(

مسابقه ی كوه پيمائی از ميدان سربند تا ايستگاه 5 توچال برگزار شد

به گزارش رس��يده از مؤسسه ی فرهنگی ورزش��ی پيام مخابرات؛ هيئت كوه نوردی اين مؤسسه به مناسبت مياد با سعادت حضرت امام رضا)ع( 
يك دوره مسابقه ی كوه پيمائی را با حضور 100 نفر از كوه نوردان وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات در تاريخ 7 و 8 آبان ماه جاری برگزار كرد. 
بنا بر گزارش رس��يده : »حس��ين علومی پور « رئيس هيئت كوه نوردی پيام مخابرات به عنوان مس��ئول برگزاری اين مسابقه و مسير مسابقه نيز 

از ميدان سربند به ايستگاه 5 توچال در نظر گرفته شده بود.

پيوند قلب ها 
بر فراز قله ها
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