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

مدير اجرايي: حسين رضايي
همكاران اين شماره:

حميد غفاري
علي محمد ساريخاني

رضا زارعي
روشن امين نيا
مهدي پهناور
حنيف شعاعي

محمدرضا آفرين زاد
نويد فهيمي
رويا فردي

افشين ضيائيان
ليلي اسكندرپور

و كاركنان دبيرخانه فدراسيون در بخش توزيع نشريه
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.

صحت و سقم مطالب آگهي ها به عهده آگهي دهنده مي باشد و فدراسيون هيچگونه 
مسئوليتي نسبت به كيفيت و ارزش محصوالت تبليغ شده ندارد.

چه مژده اي زيباتر از آمدن بهار در پي يك 
زمستان تار و طوالني؟!
سي و يكمين بهار انقالب اسالمي مبارك.

در اين شماره مي خوانيم:

صعود سراسري زمستاني به دماوند از چهار جبهه/2
فراخوان جشنواره عكس/2

اردوهاي تيم ملي هيماليانوردي/3
تاكيد بر ساماندهي پناهگاه هاي فدراسيون/4

اخبار انتخابات هاي هيات ها/4
اخبار كارگروه ها و بخشنامه هاي فدراسيون/5

كشف 1200 متر مسير جديد در غار بورنيك/6

مربيان غارنوردي/7
گزارش رقابت هاي سنگ نوردي المپياد/9 و8

اخبار با موضوعات سنگ نوردي/ 11 و 10
اخبار هيات ها 13 و 12

مجمع فدراسيون به روايت تصوير/ 15و 14
منابع پزشكي كوهستان/16

يادي از روان شاد محمد داودي/ 17
احداث جان پناه ژنده پيل / 19 و 18

عبور از ريگ جن/ 21 و 20
ايران زيباي ما از دريچه صعود/ 22
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به مناسبت دهه مبارك فجر؛

صعود سراسری زمستانی به دماوند از چهار جبهه

ب�ه مناس�بت بزرگداش�ت س�ی و يكمين 
س�الروز پيروزی ش�كوهمند انقاب اس�امی،  
مقارن باصعود سراسري زمستاني به قله دماوند 
كارگروه روابط عمومی فدراسيون كوه نوردی و 
صعوهای ورزش�ی اقدام به برگزاری جشنواره 

عكس می نمايد:
اهداف:

- انعكاس شكوه بام ايران دماوند - حمايت و ترويج مستند 
سازی تصويری كوه نوردان از صعودهای شاخص خود

محورهای موضوعی جشنواره:
- شكوه بام ايران قله دماوند - ساير چشم اندازهای طبيعی 
منطقه - كوه نوردی در زمستان - اخاق در كوه نوردی - 

رويكرد زيست محيطی و ...
گاهشمار جشنواره:

- آخرين مهلت ارسال آثار: حداكثر تا 20 فروردين ماه 88 
- انتخاب، داوری و برپائی نمايشگاه : فروردين و ارديبهشت 

ماه 1389
جوايز:

- به نفرات منتخب اول تا سوم در هر بخش از اين جشنواره 
جوايز نفيسی اهداء خواهد شد - عاوه بر جوايز؛ تنديس و 

لوح يادبود نيز به نفرات اول تا پنجم اهداء خواهد شد.
نحوه ارسال:

1- مراجع��ه حضوری به دبيرخانه جش��نواره همه روزه از 
ساعت 15 الی 18 غير از روزهای پنج شنبه و جمعه

2- ارسال از طريق صندوق و آدرس پستی
آئين نامه:

1- اين جشنواره در دوبخش برگزار می گردد . در بخش اول 
عموم عكاسان و كوه نوردان می توانند شركت كنند و بخش 
دوم ويژه ی شركت كنندگان در صعود زمستانی- سراسری 

سال 88 به دماوند می باشد. 2- هر شركت كننده می تواند 
تا 10 عكس را برای ش��ركت در جشنواره و بخش مسابقه 
ارس��ال كند. 3- نوع آثار ارسال شده می تواند ديجيتال يا 
نگاتيو باش��د.  4- تمامی عكس های ارسالی ديجيتالی يا 
شيميايی )اسكن شده( بر روی CD يا DVD  ارسال شود. 
5- عكس ه��ا بايد با كيفيت dpi 300 و با فرمت Tiff يا 
jpg ارس��ال ش��ود. 6- به همراه CD يا DVD آثار ،يك 

پرينت A4 از هر عكس و با كيفيت مناسب ارسال شود.
7- با توجه به اينكه داوری آثار بر روی پرينت های ارسالی 
شما صورت می گيرد لذا به كيفيت پرينت های ارسالی توجه 
فرمايي��د.  8- ترجيحاً برای ه��ر عكس عنوانی انتخاب و 
در صورتی كه عنوانی در نظر گرفته نمی ش��ود ذكر شود: 
بدون عنوان.  9- دبير خانه جش��نواره ضمن به كار بردن 
نهايت كوش��ش خود برای حفظ و نگهداری آثار  ارس��الی 
هيچ مسئوليتی را در قبال آسيب های ناشی از بسته بندی 
نامطلوب و يا مشكات احتمالی در ارسال به وسيله پست ، 
برعهده نمی گيرد. 10- همراه با آثار، فرم تقاضای شركت 
در مسابقه بطور كامل تكميل شود  و همراه با آن يك قطعه 
عكس پرسنلی ارائه گردد. ) اين فرم را می توانيد از طريق 

سايت فدراسيون در صفحه ويژه جشنواره دريافت كنيد(
11- به آثاری كه بعد از مهلت مقرر به دبيرخانه ارس��ال و 

فاقد فرم تقاضای ش��ركت در مسابقه باشد ترتيب اثر داده 
نخواهد ش��د. 12- برگزار كننده مجاز است از آثار ارسالی 
برای چاپ در بروش��ور، پوستر، كارت دعوت و كًا هر نوع 
استفاده رسانه ای اعم از چاپی و غير چاپی در ارتباط با تبليغات 
مس��ابقه و غير از آن، با ذكر نام عكاس بهره گيرد. 13- از 
نظر برگزار كننده، فرستنده عكس، صاحب عكس شناخته 
می شود. چنانچه خاف آن باشد مسئوليتی متوجه برگزار 
كنن��ده نبوده و صاحب واقعی عكس می بايس��ت از طرق 
قانونی اقدام نمايد. البته در اين صورت عكس مربوطه از دور 

مسابقه خارج شده و موضوع نيز رسماً اعام خواهد شد. 
14- تصمي��م گي��ری در موارد پيش بينی نش��ده در اين 
فراخ��وان به عهده برگزار كننده اس��ت. 15- عكس های 
برگزيده با برپائی يك نمايشگاه در معرض ديد عموم قرار 
خواهد گرفت. 16- فقط عكس هايی به مس��ابقه راه پيدا 
می كنند كه هيچگونه دستكاری و دخل و تصرف و تغييرات 
رايانه ای برروی آنها انجام نگرفته باشد. 17- ارسال آثار به 

اين مسابقه به منزله قبولی تمامی مقررات مسابقه است. 
- دبير جشنواره: حسين رضائی

- هيات داوران: رضا زارعی، حسين نظر، سعيد شجاعی و 
حنيف شعاعی

- نش�انی دبيرخانه : تهران-باالتر از چهارراه پاس�داران 
–نرس�يده به ميدان نوبنياد –انتهای بهارس�تان هش�تم-

پاک19 – طبقه دوم - فدراسيون كوه نوردی و صعودهای 
ورزشی – كارگروه روابط عمومی

* روی پاكت ارسالی آثار حتماً قيد شود : مربوط به جشنواره 
عكس صعود به بام ايران در يک نگاه

- تلفكس: 22569995-6
http://festival.mfi.ir : سايت جشنواره -

فراخوان جشنواره عكس؛

صعود به بام ایران در یک نگاه 

فدراس�يون كوه نوردي و صعودهاي ورزشي 
صعود سراسري زمستاني امسال به مناسبت دهه 
مب�ارک فجر را از چهارجبهه  ب�ه قله دماوند و با 

همكاري سه هيات فعال كشور برگزار می كند. 
اين صعود از چهار مسير اصلي انجام خواهد شد كه 
هيات هاي استان همدان مسير غربي، خراسان رضوي 
جبهه شمالي و استان تهران مسير شمال شرقي دماوند 
را پوشش مي دهد. فدراسيون كوه نوردي و صعودهاي 
ورزشي نيز به عنوان سرپرست و برگزار كننده ی اين 
صعود سراس��ری جبهه جنوبي دماوند را تحت پوشش 

قرار خواهد داد. 
در اين صعود  از هر هيات سه مرد و 2زن شركت 
مي كنند ك��ه در نهايت اين صعود ب��ا حضور بيش از 
200كوه نورد برگزار مي شود. گفتني است كه زمان فتح 
قله دماوند از بيست و يكم الي بيست و چهارم بهمن ماه 

پيش بيني شده است. 
خاطر نشان می شود: كوه نوردان شركت كننده در 
اردوهای تيم ملی كه در حال آماده سازی برای اعزام به 
صعود قله دائوالگيری هستند نيز در اين صعود شركت 

خواهند داشت.

كوه نوردي
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نحوه برگزاری هفتمين اردوی آماده سازی و انتخابی تيم ملی 
هيماليا نوردی كشورمان، از سوی فدراسيون به هيئت های تابعه 
اعام شد. اين اردو همزمان با صعود زمستانی سراسری امسال، 
در ارتفاعات دماوند برگزار خواهد ش�د. خاطر نش�ان می شود در 
بخش�نامه ی مربوط�ه، 12 ك�وه نورد جهت ش�ركت در اين اردو 

دعوت شده اند. 

- زمان برگزاري اردو: 88/11/21 الي 88/11/24
- م��كان پذي��رش: مجتم��ع كوهس��تاني پلور، س��اعت 16 ، مورخ 

88/11/20
- لوازم مورد نياز: طناب انفرادي، كلنگ كوه نوردي، باتوم كوه نوردي 
)يك جفت(، كارابين س��اده )3 عدد(، كرامپ��ون، چادر، كيف كمك هاي 

اوليه، غذا براي مدت 5 روز، لوازم شب ماني

تذكر مهم:
*  عدم حضور در اين مرحله از اردو به منزله انصراف تلقي مي گردد.

اسامي منتخبين واجد شرايط شركت در اين اردو:
- حسين اصغري- گلستان

- سيدواسع سيدموسوي -كردستان
- هادي صابري -تهران

- سيدعبدالحسين صالحي-تهران
- مهدي گرمي پور -آذربايجان غربي

- ايرج معاني گلستان- اردبيل
- امين معين -همدان

- عيسي ميرشكاري- كرمان
- محمد نادريان- تهران
- محمد نصيري -تهران

- مجيد نعمت الهي- لرستان
- سيد محمود هاشمي سوقه -تهران

ترتيب اسامي باال براساس حروف الفبا مي باشد.

زمان : پنج شنبه و جمعه 8 و 9 بهمن ماه 1388
مكان: ارتفاعات شمال تهران - منطقه ی آبنيک 

فراخوان هفتمين اردوی تيم ملی هيماليانوردی

كوه نوردي



جلسه ماهيانه هيئت رئيسه فدراسيون كوه نوردی و صعودهای 
ورزش�ی با حضور اكثريت اعضای آن روز دوش�نبه 28 دی ماه ،در 

محل اتاق جلسات اين فدراسيون برگزار شد.
اين جلس��ه بر اساس دس��تور به دو موضوع عمده پرداخت؛ برگزاری 
صعود زمستانی سراسری دهه مبارک فجر به قله دماوند و اعزام تيم ملی 

كوه نوردی به صعود قله »دائوالگيری« در فروردين ماه 1389. 
خاطر نشان می شود طی اين جلسه به موضوعات ديگری نيز پرداخته 

شد از جمله؛ تأكيد بر ساماندهی پناهگاه های فدراسيون و ارزيابی عملكرد 
آنها از جهات مختلف، توس��عه زيرس��اخت های ورزش س��نگ نوردی و 
پيگي��ری جدی در خصوص عملياتی ش��دن طرح مجتمع س��نگ نوردی 
پلور، موضوع انتصاب بازرس جديد فدراس��يون از س��وی س��ازمان تربيت 
بدنی و تقدير از »س��يد مرتضی موسوی«، جذب مشاركت و حمايت های 
الزم برای فعاليت های جاری فدراس��يون، تدابير الزم برای اداره پناهگاه 

پلنگ چال و ساير موارد مربوط به فعاليت های جاری فدراسيون.

جلسه ماهيانه هيئت رئيسه فدراسيون؛ 

تأكيد بر ساماندهی پناهگاه های فدراسيون و ارزيابی عملكرد آنها
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»سعيد وزيری نژاد«سرپرست هيئت 
قزوين شد

مهندس »محمود شعاعی« رئيس فدراسيون كوه نوردی و صعودهای 
ورزش��ی، بنا بر پيشنهاد مديركل تربيت بدنی استان قزوين، طی حكمی 
مهندس »سعيد وزيری نژاد« را به عنوان سرپرست هيئت استان قزوين به 

مدت سه ماه و تا تشكيل مجمع اين هيئت منصوب كرد.

»نعمت يزدان پناه« رئيس هيئت 
خراسان شمالی شد

در جريان برگزاری مجمع هيئت كوه نوردی و صعودهای ورزشی 
اس��تان خراسان ش��مالی و انتخابات رئيس اين هيئت، »نعمت يزدان 

پناه« به مدت چهار سال به عنوان رياست اين هيئت انتخاب شد.

»جابر كوچكی نژاد« رئيس هيئت 
گيالن شد

در جري��ان برگزاری مجمع و انتخابات هيئت كوه نوردی و صعودهای 
ورزش��ی استان گيان كه 12 دی ماه با حضور مهندس»محمود شعاعی« 
رئيس فدراسيون در آن استان برگزار گرديد؛ »جابر كوچكی نژاد« با حداكثر 
آراء )13 رأی از18 رأی مأخوذه ( از ميان 7 نفر كانديدا به عنوان رئيس اين 

هيئت انتخاب شد.

»عبدالرسول محمودی«رئيس هيئت 
هرمزگان شد

در جريان برگ��زاری مجمع و انتخابات هيئت كوه نوردی و صعودهای 
ورزش��ی اس��تان هرمزگان كه با حضور مهندس»محمود ش��عاعی« رئيس 
فدراسيون دربندرعباس برگزار گرديد؛ »عبدالرسول محمودی« با حداكثر آراء 

)15 رأی از 16 رأی مأخوذه ( به عنوان رئيس اين هيئت انتخاب شد.

اخبار انتخابات

اخبار
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وداعی غم انگيز با» فرشاد خليلي خوشه مهر « 

ب��ه دنبال تغيي��رات ص��ورت گرفت��ه در منصب »بازرس« س��اير 
فدراسيون ها؛ س��ازمان تربيت بدنی طی حكمی بازرس جديد فدراسيون 
ك��وه نوردی و صعودهای ورزش��ی را نيز به نام »پيمان كرمانش��اهی« 

منصوب و معرفی كرد.
گفتنی اس��ت: در جلسه ی اخير هيئت رئيسه فدراسيون، با اهدای 
لوح از زحمات و خدمات ارزش��مند »س��يد مرتضی موسوی« در مدت 
مس��ئوليت بازرس فدراس��يون؛ تقدير به عمل آمد. همچنين؛ مهندس 
»محمود ش��عاعی«، طی حكمی »سيد مرتضی موسوی« را به عنوان 

مشاور خود منصوب كرد.

انتصاب بازرس جديد فدراسيون از سوی 
سازمان تربيت بدنی

و تقدير از زحمات »سيد مرتضی موسوی«

ورود آقايان ممنوع!
فدراس��يون كوه نوردی و صعودهای ورزشی طی بخشنامه ئی به هيئت 
های استان های سراسر كشور بار ديگر تأكيد كرد: حضور مربيان و مدرسان 
مرد، در تمرينات و مسابقات بانوان ممنوع مي باشد. در موارد استثناء نيز می 

بايست صرفًا با كسب نظر و موافقت دفتر حراست اقدام نمايند.

شرايط شركت در رويدادهای 
ورزش های هوايی 

ب��ه منظور رعاي��ت قوانين فدراس��يون جهان��ي ورزش ه��اي هوايي و 
جلوگي��ري از بروز س��وانح احتمالي فقط كس��اني مي توانند در مس��ابقات و 
فس��تيوال ها و جشنواره هاي ورزش هاي هوايي تربيت بدني شركت نمايند كه 
داراي گواهينامه ورزش هاي هوايي از انجمن ورزش هاي هوايي فدراس��يون 

كوه نوردي و صعودهاي ورزشي باشند.

اخبار كارگروه ها و بخشنامه هاي فدراسيون

دومين بخشنامه ی برگزاری ليگ 
سنگ نوردی به هيات های سراسر كشور

فدراسيون كوه نوردی و صعودهای ورزشی برای دومين بار طی بخشنامه 
ای هيات های كوه نوردی و صعودهای ورزش��ی سراسر كشور را در صورت 

آمادگی به برگزاری ليگ سنگ نوردی فراخواند. 
مشروح اين بخشنامه به شرح زير است :

پيرو نامه ش��ماره 263/3390 م��ورخ 28 مهر ماه 86 مبني بر پيش��نهاد 
كارگروه صعودهاي ورزشي با رويكرد توسعه كمي و كيفي مسابقات صعودهاي 
ورزشي در قالب ليگ برتر و دسته يك در سطوح كشوري و استاني و عدم ارائه 
پاسخ از جانب هيئت هاي اس��تان؛ فدراسيون كوه نوردي و صعودهاي ورزشي 
مترصد برگزاري ليگ سنگ نوردي در مقطع استان ها با مديريت و سامان دهي 
و سازمان دهي هيئت هاي سراسر كشور مي باشد.لذا مقتضي است هيئت هايي 
كه آمادگي برگزاري ليگ را دارند، ضمن اعام مراتب آمادگي، نقطه نظرات و 
پيشنهادات خود و ساير ورزشكاران، مربيان، طراحان و داوران را در اسرع وقت 
به صورت مكتوب به كارگروه صعودهاي ورزشي اين فدراسيون ارسال نمايند.

اخبار

در آخرين لحظات صفحه بندی و انتشار نشريه صعود، خبر تأثر انگيز جان باختن 8 
كوه نورد در قالب تيمی از باشگاه دماوند بر اثر ريزش بهمن در مسير جاده شمشك-

ديزين، همه ی ما را شوكه كرد. به خصوص اينكه در بين اين هشت نفر نام يكی از 
همكاران خوبمان در فدراسيون، رئيس كارگروه اسكی كوهستان، مربی و پيشكسوت 
كوه نوردی و اسكی ؛ فرشاد خليلی خوشه مهر به چشم می خورد. آری بهمن فرشاد را 
از ما گرفت؛ و ما را در غم فقدانش فروبرد. بر خود الزم می دانيم اين ضايعه ی تأسف 
بار را به خانواده ی يكايك اين عزيزان از دست رفته و جامعه ورزش كشور؛ به ويژه 

اهالی قدرشناس كوه نوردی و اسكی تسليت عرض نمائيم. 
خاطرنش��ان می ش��ود: پيرو درخواس��ت و هماهنگی های صورت گرفته از سوی 
فدراسيون كوه نوردی و صعودهای ورزشی و مساعدت سازمان تربيت بدنی و كميته 
ملی المپيك، پيكر زنده ياد »فرشاد خليلی خوشه مهر« مربی و پيشكسوت كوه نوردی 
و اسكی كشور، طی مراسمی و با شكوهی خاص در قطعه نام آوران و قهرمانان بهشت 

زهرا )س( تدفين شد.
»فرشاد خليلي خوشه مهر« متولد 1342 در تهران بود و دارای  25 سال فعاليت رسمي 

در عرصه كوه نوردي .
از جمله سوابق و مسئوليت های وی می توان موارد زير را نام برد: 

- رئيس كارگروه اسكي كوهستان در فدراسيون كوه نوردي و صعودهای ورزشی
 - عضويت در تشكيات جهانی اسكی كوهستان

- فعاليت هاي حرفه اي و ثبت بين المللي در آلپ، پامير، قراقروم و هيماليا  

- دوره هاي مختلف مربي گري در مدرس��ه ملی كوه نوردي 
 )Chamonix-ENSA( فرانسه

) UIAA/ISMC ( دوره های كمك های اوليه و بهمن -
 - عضو جامعه قهرمانان و پيشكسوتان كوه نوردی ايران 

 - مدرس فدراس��يون كوه نوردي در رش��ته های كوه نوردی، 
سنگ نوردی و يخ و برف 

-مربی رسمی فدراسيون اسكی جمهوري اسامي ايران 
- عضو تيم ملی كوه نوردي و سنگ نوردی جمهوري اسامي ايران 

- فاتح قلل راكاپوشی 7788 متر، اسپانتيك 7025 متر، موستاق آتا 7546 متر و مون 
بان 4810 متر 

- صعود كننده ديواره دميركازيك
 - صعود برروی مسيرهای مختلف ديواره علم كوه و گرده آلمان ها

 - صعود زمستانی قله دماوند از مسيرهای مختلف 
- صعود دره يخار دماوند

 - صعود يخچال سبان و يخچال غربی
 - مدير و صاحب امتياز موسسه آموزشی راهنمايان كوه ايرانيان

 - سرپرست تيم كوه نوردي سراب در فتح قله گاشربروم 2 )8035 متر( در تابستان 
1388

روحش شاد، يادش گرامی
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بازنگری آئين نامه تأسيس 
آموزشگاه های كوه نوردی و 
صعودهای ورزشی      

در آخرين جلسه ی كميسيون تهيه، تدوين و بازنگری آئين 
نامه های فدراسيون كوه نوردی و صعودهای ورزشی؛ به بررسی 
و بازنگری آئين نامه ی تأس��يس آموزش��گاه های كوه نوردی و 
صعودهای ورزش��ی پرداخته شد. در اين جلسه مشكات و نقاط 
ضع��ف آئين نامه ی فعلی مذكور مورد بررس��ی قرار گرفت و بر 
بازنگری به اهداف، رويكرد توسعه ای و تسهيل در امور تأسيس 
آموزشگاه ها تأكيد گرديد. شايان ذكر است: اين كميسيون از كليه 
هيئت ها، آموزشگاه های كوه نوردی و صعودهای ورزشی، مربيان 
و صاحبنظران درخواست كرده است كه حداكثر تا پايان دی ماه 
جاری، ديدگاه ها و نقطه نظرات ارزنده ی خود را در اين خصوص 

به فدراسيون اعام نمايند.

برگزاری كالس هواشناسي كوه نوردي و
 ارائه طرح درس این دوره 

به گزارش كارگروه كوه نوردی فدراسيون؛ دوره ی هواشناسي كوهستان 
در تاريخهاي 17 و 24 ديماه با حضور 64 كوه نورد 
اعم از مربي��ان كوه ن��وردي و كادر كارگروه هاي 
فدراسيون، در محل خانه كوه نوردان تهران برگزار 

گرديد.
در اي��ن دوره در زمينه های تركيب جو-دماي 
هوا-باد-ابر-پديده هاي آبدار-ديد در كوهس��تان-

توده هوا و جبهه

منطقه حاره آموزشهاي الزم توسط استاد كاس آقاي دكتر جعفر سپهري 
)داراي مدرک دكتراي هواشناسي( ارائه گرديد.

كارگروه كوه نوردی مراتب  تقدير و تشكر خود 
را از استاد كاس و مديريت خانه كوه نوردان تهران 
در اجراي هر چه بهتر اين كاس اعام داش��ته و 
طرح درس اين دوره به قلم دكتر »جعفر سپهري« 
را جهت بهره برداری در پايگاه خبری فدراس��يون 

ارائه نموده است.

كشف 1200 متر مسیر جدید در غار »بورنیک«
در تازه ترين اكتشافات، توسط بخش غارنوردی فدراسيون كوه 
نوردی و صعودهای ورزش��ی،  1200 متر مس��ير جديد كشف و تا 

عمق 190 متر نيز پيمايش شد.
غ��ار »بورنيك« واق��ع در 135 كيلومتری ش��رق تهران و 23 
كيلومتری جنوب غربی فيروزكوه، در نزديكی روستای هرانده، يكی 
از غارهای طبيعی و زيبای استان تهران بشمار می رود و دره بسيار 
زيبای هرانده در مس��ير دسترس��ی به غار، جذابيت های بورنيك را 

برای غارنوردان و طبيعت دوستان دو چندان می كند.
پيماي��ش و اكتش��اف در غار »بورنيك« س��ابقه زيادی دارد و 
غارنوردان زيادی اين غار را پيمايش و مسيرهای جديدی را كشف 

كرده اند كه از جمله آنها می توان به »ارنس��ت گاير« اش��اره كرد 
ك��ه بهمراه گروه های ايرانی، در س��ال های اخي��ر موفق به انجام 

اكتشافات جديد و نقشه برداری از »بورنيك« شده است.
در تازه ترين اكتشافات، توسط بخش غارنوردی فدراسيون كوه 
نوردی و صعودهای ورزش��ی، كه به سرپرس��تی »وحيد مصدری« 
)مربی غارنوردی و مسئول آموزش بخش غارنوردی( در سه مرحله 
انجام گرديد، 1200 متر مس��ير جديد كشف و تا عمق 190 متر نيز 

پيمايش شد.
الزم به ذكر اس��ت، اكتشافات اخير در ماههای تير، مهر و دی 

سال جاری انجام شده است.

بخ��ش غارنوردی كارگ��روه كوه نوردی 
فدراس��يون دوره آم��وزش زمين شناس��ی و 
كارس��ت را 15 بهمن ماه جاری در خانه كوه 

نوردان تهران برگزار كرد.
هدف از اين دوره؛  آموزش زمين شناسی و 
كارست )Karst( با رويكرد آشنايی عاقمندان 
با سيستمهای كارستی، ناهمواريهای كارستی 
در اي��ران، غاره��ا و ان��واع آن، زايش غارها و 
غارس��نگها و ... در جهت كس��ب مهارت در 
اكتش��افات س��طحی و زير زمينی و آشنايی 
علمی با مفاهيم زمين شناسی، كارست و غار 
و ه��دف نهايی اين دوره تاش برای نزديك 
كردن و تلفيق دانش غارشناسی با غارنوردی 

در ايران بود. برخی از موارد آموزش��ی در اين 
دوره عبارت بودند از:

- شناخت ناهمواريهای كارستی
- ناهمواريهای كارستی در ايران

- چگونگی عمل كارست
- اشكال مختلف كارست )كانيون، الپيه، 

آون، دولين، اووال، پلژه(
- انواع دولين

- دره های كارستی
- چشمه های كارستی

- غار )تعاريف، مفاهيم، ...(
- عوامل تشكيل دهنده غار

- رسوبات غارها

فدراسيون كوه نوردی و صعودهای ورزشی برگزار می كند:
دوره آموزش زمين شناسی و كارست

غارنوردي
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ط��ی فراخوان و اع��ام، از تاريخ 27 لغايت 29 آبان ماه س��ال 88 يك دوره 
بازآموزی درجه 2 توس��ط بخش غارنوردی كارگروه كوه نوردی در قرارگاه پلور به 
اجرا گذاره شد. در طی اين سه روز سعی گرديد از نهايت زمان ممكن جهت انتقال 
تجربيات و همچنين آموزش های نوين مبتنی بر آخرين دستاوردهای فنی در زمينه 
غارنوردی به مربيان استفاده شود. با توجه به اينكه مكان مناسبی را جهت دوره فوق 
انتخاب نموديم توانستيم حداكثر مطالب را با توجه به شرايط مناسب مكانی به اجرا 
در آوريم. در اين دوره عاوه بر مباحث فنی به نكاتی در حد آشنايی اوليه در زمينه 

نقشه برداری از غارها نيز پرداخته شد.

همچنين دومين دوره آموزشی زمين شناسی و كارست توسط مهندس توسلی 
در پايان روز دوم برای مربيان اجرا گرديد و بسيار مورد توجه قرار گرفت. تا ساعت 

23 شب نيز آموزشها دنبال می گرديد.
از ديگر برنامه های به اجرا در آمده در هر شب، با توجه به امكان دست يابی به 
ويدئو پروژكتور و لوازم مربوطه توانستيم يك گزارش مفصل از سفر آقای باغی به 

غارهای اتريش و همچنين چند فيلم آموزشی غارنوردی را نيز به نمايش در آوريم 
كه موجب بهره مندی مربيان از مطالب فوق گرديد.

در روز آخر براس��اس برنامه قبلی، نفرات شركت كننده پس از توجيه وظايف 
محوله  در تيم های س��ه نفره تقس��يم گرديدند و يك مانور تمرينی در خصوص 
عمليات امداد و نجات كه تلفيقی از تمامی روش��های موجود بود را با موفقيت به 

انجام رساندند.
در پايان از كامران اندامی بخاطر مس��اعدت در رابطه ب��ا در اختيار قرار دادن 
تجهيزات امدادی )ماكت مجروح( و همچنين دستگاه ويدئو پروژكتور تشكر و تقدير 

بعمل می آوريم و همچنين از امير محمد پور در رابطه با همكاری صميمانه.
بخش غارنوردی كارگروه كوه نوردی

گزارش دوره بازآموزی مربیان غارنوردی 
درجه 2 كشوری

غارنوردي
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رقابت هاي بانوان: 
رقابت های س��نگ نوردی س��ومين المپياد ورزشی ايرانيان در بخش 
بان��وان از روز پنج ش��نبه يك بهمن ماه 88 در س��الن زنده ياد »داودی« 
واقع در مجموعه ورزش��ی شهيد ش��يرودی تهران آغازشد و تا دوم بهمن 

ماه ادامه يافت.
در اين دوره از مس��ابقات 32 سنگ نورد از 13 استان كشور با هم به 
رقابت پرداختند كه اس��تان های ش��ركت كننده در اين دوره از مس��ابقات 
عبارت بودند از: آذربايجان ش��رقی و غرب��ی - مركزی - فارس - تهران 
-كهگيلويه و بوير احمد- قزوين - اصفهان - زنجان-كرمانشاه - گيان 

- كرمان و خراسان شمالی.

نتايج نهائی اين دوره از مسابقات به اين شرح است:
»ليد«)سرطناب(:

مقام اول: فاطمه جعفری از كرمان 
مقام دوم: سحر عشقی از تهران 

مقام سوم: عاطفه حق گو از گيان
»بولدرينگ« :

مقام اول:سميرا افضلی كاخ از كرمان 

مقام دوم: سحر مالكی از آذربايجان شرقی
مقام سوم:ستاره شكيبا از تهران

»سرعت«:
مقام اول:زهرا حمزه ئی از مركزی 
مقام دوم: مرضيه خوالی از گيان

مقام سوم:مژگان زارع از تهران
نتايج تيمی:

مقام اول: استان كرمان
مقام دوم: استان تهران

مقام سوم: استان مركزي

رقابت هاي آقايان:
رقابت های س��نگ نوردی سومين المپياد ورزشی ايرانيان در بخش آقايان 
نيز از روز پنج شنبه هشت بهمن ماه 88 در سالن زنده ياد »داودی« واقع 
در مجموعه ورزش��ی شهيد شيرودی تهران آغازشد و تا 9 بهمن ماه ادامه 

يافت.
در اين دوره از رقابت ها 60 سنگ نورد از 23 استان كشور حضور داشتند.
اس��تان های ش��ركت كننده در اين دوره از مس��ابقات عب��ارت بودند از: 
آذربايجان شرقی و غربی-مركزی-فارس-تهران-كهگيلويه و بويراحمد-
قزوين-اصفهان-زنجان-كرمانش��اه-گيان-كرمان و خراسان شمالی و 
رضوی-لرستان-همدان-خوزستان-كردستان-گلستان-يزد-قزوين-قم 

و مازندران.
و نتايج نهائی اين دوره از مسابقات به اين شرح است:

»ليد«)سرطناب(:
مقام اول: عليرضا اميريان از خوزستان
مقام دوم: امين ظفر از خراسان شمالی

مقام سوم: محمد خوش كام از لرستان
»بولدرينگ« :

مقام اول: امين كتابی از تهران
مقام دوم: حميد رضاغنيمتی از فارس
مقام سوم: ايمان كاسه چی از قزوين

»سرعت«:
مقام اول: رضا محمد عليپور از كرمان

مقام دوم: ايمان احسانی فر از خراسان رضوی
مقام سوم: محمد حسام باقری از زنجان

نتايج تيمی:
مقام اول: خراسان شمالی

مقام دوم:كرمان
مقام سوم:خوزستان

رقابت های سنگ نوردی سومین المپیاد ورزشی ایرانیان

صعودهاي ورزشي
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تصاويری از رقابت های سنگ نوردی 
سومين المپياد ورزشی ايرانيان 

اين رقابت ها در س�الن تازه تجهيز ش�ده زن�ده ياد داودی 
واقع در مجموعه ورزشی شهيد شيرودی برگزار شد.

صعودهاي ورزشي
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فدراسيون كوه نوردی و صعودهای ورزشی طی بخشنامه ای شرايط 
برگزاری اولين دوره داوری درجه 1 صعودهای ورزشی  با حضور مدرس 

رسمی IFSC را اعام كرد .

شرايط و زمان و مكان حضور اين دوره كه توسط كارگروه صعودهای 
ورزشی فدراسيون و به منظور توسعه كمی و كيفی و نگرش حرفه ای به 
صعودهای ورزش��ی و تامين كادر داوری درجه 1 در سطح كشور برگزار 

می شود، به قرار زير است: 
زمان برگزاری و پذيرش: ساعت 8 صبح روز پنج شنبه 1388/11/29 

الی 1388/11/30
م��كان برگزاری دوره: تهران � خيابان مفتح جنوبی، خيابان ورزنده، 

سالن آمفی تاتر دفتر امور مشترک فدراسيون ها
ش��رايط و مدارک حضور در دوره: )كليه رونوش��ت ها می بايست از 

طرف هيئت استان برابر اصل گردد(
-معرفی نامه هيئت استان

-رونوشت حكم داوری
-حضور در آخرين دوره بازآموزی و كسب رتبه داوری درجه 2

-هزين��ه ثبت نام جهت حض��ور در دوره750.000 ريال و كس��انی 
ك��ه معرفی نام��ه ارائه ندهند مبل��غ 1.500.000 ريال واريز به حس��اب  
0106008114002 فدراس��يون كوه نوردی و صعودهای ورزش��ی بانك 

ملی شعبه پيام انقاب اسامی
-دو قطعه عكس 4×3جديد

-رونوشت شناسنامه و كد ملی
-رونوشت آخرين مدرک تحصيلی )حداقل ديپلم(

-مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه )آقايان(
-كارت بيمه ورزشی سال جاری

-گواهی صحت و سامت از پزشك
-حداقل سن 27 سال تمام

-دارا بودن آمادگی علمی )آشنايی به زبان انگليسی و كامپيوتر(
-لوازم انفرادی و لوازم التحرير

مقتضی اس��ت كليه هيئت ه��ای كوه نوردی و صعودهای ورزش��ی 
اس��تان ها نس��بت به اطاع رسانی مراتب فوق در س��طح استان و اعام 
اسامی متقاضيان خود تا تاريخ 1388/11/25 به فدراسيون كوه نوردی و 

صعودهای ورزشی اقدام و حمايت الزم را انجام نمايند.

زمان برگزاری رقابت های سنگ نوردی 
جام فجر اعام شد

فدراسيون كوه نوردی و صعودهای ورزشی 
طی بخش��نامه ای به هيئت های سراس��ر 
كش��ور ش��رايط برگ��زاری دهمي��ن دوره 
مسابقات جام فجر در بخش آقايان و بانوان 
در رش��ته س��رطناب )Lead(، بولدرين��گ 
)Bouldring( و س��رعت )Speed( در 

رده  سنی آزاد را اعام كرد.

زم��ان برگزاری اين رقاب��ت ها در دوبخش 
آقايان و بانوان به اين شرح است:

 آقايان: 
:)Bouldring( مسابقات بلدرينگ

*دوش��نبه 1388/12/10  تا چهارشنبه 12 
88/12/

)Lead( زمان برگزاری مسابقات سرطناب
جمع��ه  ت��ا   1388/12/12 *چهارش��نبه 

88/12/14
:  Speed زمان برگزاری مسابقات سرعت

*جمعه 88/12/14
بانوان: 

:)Bouldring( مسابقات بلدرينگ
*دوش��نبه 1388/12/17  تا چهارشنبه 19 

88/12/
)Lead( زمان برگزاری مسابقات سرطناب

جمع��ه  ت��ا   1388/12/19 *چهارش��نبه 
88/12/21

:  Speed زمان برگزاری مسابقات سرعت
*جمعه 88/12/21

عكس منتخب

صعودهاي ورزشي
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... ادامه ی استراتژی هائی كه می توانيد از آنها در همه جوانب زندگی استفاده 
كنيد، با علم به اين كه اكثر مردها و زنهای موفق در اين ورزش – سنگ نوردی 

– آنها را به كار گرفته اند؛ 
9. مشغول به خود گويي مثبت شدن 

هر كدام از ما در سرمان يك صداي انتقادي و يك صداي انجام دهنده داريم 
كه در ساعات پياده رويمان وقفه ايجاد ميكنند. درحاليكه صداي انتقادي ميتواند در 
بعضي از موقعيتها مفيد باشند )مثل ارزيابي كردن ضعف و اشتباهات عملكرد( صداي 
انجام دهنده كه مجبور به عمل ميكنندمان و مثبت نگه ميداردمان و در حقيقت در 
ارائه بهتر عملكرمان كمك مينمايد. كنترل اين خود گويي دروني اس��اس كنترل 

نگرشمان و صعود بهتر ميباشد. 
كدام صدا – صداي انتقادي يا صداي انجام دهنده- بر شما حاكم است؟ شايد 
ندانيد. چرا كه آن صدا چنان پيوس��ته و الينقطع اس��ت كه دنبال كردنش سخت 
ميباشد. درحقيقت اين خود گويي تاثير قدرتمندي بر شما دارد. پس هوشيار باشيد و 

چند روزي به آن بخصوص هنگام صعود گوش دهيد. 
چگونه پرورش يافته ايد و با چه كسي وقت ميگذرانيد به توصيف آنچه خواهيد 
يافت كمك ميكند- احتماال« شاكيان توسط شاكيان بزرگ شده يا با منفي انديشان 
وق��ت گذرانده اند. اين يعني آگاهي از اين خود گوييها ش��ما را قادر به در دس��ت 
گرفتن كنترل مينمايد و به صداي انجام دهنده امتياز برتري ميدهد. وقتي انتقاد براي 
ايراد مطلبي خود نمايي ميكند آن را به گويش مثبت برگردانيد. مثا« » طي اين 
مسير بنظر غير ممكن ميايد« را به » اين مسير چالش انگيز است« تبديل كنيد؛ » 
احتماال« سقوط خواهم كرد« را با » فكر كنم بتونم اينكارو بكنم اما اگه بيفتم هم 
مهم نيست. دفعه بعدي ازش رد ميشم« عوض كنيد. دستورات ثابت و پايدار خود 

گويي. مهارت اصلي در كسب موفقيتهاي بزرگ هستند. 
10. شاد باشيد. بدون توجه به موقعيتها و پي آمدها 

ويژگ��ي ممت��از تمام برندگان واقعي در جهش از نتايج بد يا انتقادي اس��ت و 
متكي بر عقايد نا متزلزل مبني بر اينكه موفقيت همراه با كوش��ش و صبر خواهد 
بود. نگرش يك عامل غيرقابل پيش بيني در معادله كارآيي صعود است.  كه اغلب 
ميتواند فقدان قدرت. تكنيك يا توانايي را براي شما جبران نمايد.  نميتوانم راجع به 
اهميت هميشه شاد بودن غلو كنم. همه ما به سنگنوردي روي مياوريم چون عاشق 
تجربه سنگنوردي در هواي آزاد هستيم. چون عاشق احساس حركت روي سنگ 
هستيم. اما همچنان هستند سنگنورداني كه مانند گرينچز ميشوند. كه فقط پيروزي 

خوشحالشان ميكند. 
بزرگترين راز سنگنوردي بهتر عشق بدون قيد و شرط به سنگنوردي ميباشد. 
حقيقتا« كه هر روز سنگنوردي بدون درنظر گرفتن نتايج آن عالي ترين روز است و 

معموال«به  نتيجه اي كه آرزويش را داريد. خواهيد رسيد. 
كنترل هيجانات

هيجانات تاثير مستقيم بر ذهن و بدنتان دارد. بطور مثال. آنچه احساس ميكنيد 
بر آنچه انجام ميدهيد يا چگونگي افكارتان نفوذ ميكند. مثا« عصبانيت قبل از صعود 
تمركز شما را منحرف و رفتارهاي  نامنظم از روي عصبانيت تمام بدن شما را مورد 
هدف قرارخواهد داد. از اينرو كنترل هيجانات اساس افزايش پتانسيل عملكردتان 

ميباشد. 

با مشاهده بعضي از كوهنوردها مانند 
كريس شارما و لين هيل. شما بدون تناقض 
هيجانات بارور و مثبت آنها را درحين صعود 
خواهي��د ديد.حتي وقتي زمي��ن ميخورند.  
هيچگونه عصبانيت و ناراحتي اي نمي بينيد. 

تنها عشق به روند صعود را ميبينيد كه گهگاه سقوط را هم شامل ميشود. حال اينها را 
با هيجانات خود كه چگونه هنگام ياس يا شكست تغيير مييابد. مقايسه كنيد. وقتي 
حركت سخت ميشود كداميك كنترل را بدست ميگريد؟  خودتان يا هيجاناتتان؟ يك 
نمونه بارز از اينكه چگونه هيجانات ميتوانند كنترل را بدست گرفته و انجام صعود  را 
از بين ببرند در داستان صفحه بعد توصيف شده است. مطمئنا« كوهنورداني را ديده 
ايد كه مانند اين داستان عمل كرده اند؛ احتماال« خودتان هم در وهله اول آنها را 

تجربه كرده ايد. 
چگونه هيجانات اختيار را بدست ميگيرند

هيجانات         بدن ذهن   
)فكر(        )احساس(       )عمل(

احساستان بر افكار و اعمالتان اثر ميگذارد. همانطوركه متقابا«  فكر و عمل تان 
بر  احساستان تاثيرگذار است.

1. سنگنوردي محطتاطانه با حركاتي از پيش تعيين شده پا از زمين برميدارد. 
نگران بنظر ميرسد. سعي ميكند هيچ اشتباهي نكند.

2. همانطور كه وارد مرحله سخت ميشود. نفسهايش نامنظم و كوتاه ميشود. 
حتي شايد در بعضي مراحل نفسش را نگه دارد. 

3. انرژي هيجاني منفي كه پي آمد آن افزايش تنش عضاني و استرس ذهني 
است.  سر برمياورد. 

4. اين استرس. هماهنگي - توازن و هماهنگي پا با ديگر اعضاي بدن را مختل 
ميسازد. حركات سخت. ماش��يني و ناكارآ ميشوند. او شروع به چنگ انداختنهاي 

متوالي به حفره ها مينمايد. 
5. توقف و مكث روي حركتهاي دشوار مينمايد.  از بكارگيري نيروهايش ميترسد 

و زمانهاي طوالني را در استراحتهاي حاشيه اي ميگذراند.
6. سيندروم تصميم گيري ادامه يا توقف. مورد هدف قرار گرفته است. كمي 
آدرنالين هم به آن اضافه ميشود. اين هجوم انرژي به او كمك ميكند تا كمي بيشتر 
به حركاتش ادامه دهد. معموال« اين تكان خوردن ها موجب آويزان شدن به طناب 

يا كششهاي سريع و در نهايت عقب نشيني و كناره گيري از مسير ميگردد. 
7. چنگ انداختن ها )گرفتن گيره ها( ش��روع و انرژي از عضله هايش خارج 

ميگردد.
8. او سقوط ميكند و اجازه ميدهد ضعف جايگير شود.

آيا هيچ قسمتي از اين داستان بنظرتان آشنا نميآيد؟ اگر هست پس خبرهاي 
خوبي برايتان دارم. شما ميتوانيد افسار هيجاناتتان را در دست بگيريد. در بروي تمام 
مرحله بعدي انجام صعود بگشاييد و از آن لذت ببريد. اگر هميشه برروي احساساتتان 
كنترل داشته ايد. پس بهتان قول ميدهم كه ميتوانيد صعودتان را با بهينه سازي 

هيجانات و احساساتتان بهبود بخشيده و ارتقاء دهيد. 
پايان

MENTAL TRAINING

تمرينات ذهني در سنگ نوردی
قسمت سوم )پايانی(- نويسنده: اريک هورست- ترجمه: اميرسلطانيان

صعودهاي ورزشي
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هيـات همـدان
جشن 44 سالگي پناهگاه ميدان ميشان

جشن 44 س��الگي پناهگاه ميدان 
ميش��ان با حضور جمعي از مس��ئولين 
اجراي��ي و ورزش��ي اس��تان هم��دان و 
پيشكس��وتان كوهنورد كه اكثر آنها در 
ساخت اين پناهگاه در سال 1345 بعنوان 
دومين پناهگاه كوهنوردي كشور تاش 

كرده بودند و همچنين حضور عده  كثيري از جوانان در آبان ماه گذشته در محل 
اين پناهگاه برگزار گرديد.

صعودي به ياد زنده ياد فريدون 
اسماعيل زاده و خليل عبد نكويي

تعداد 60 نفر از كوهنوردان استان همدان 
با صعود به قل��ل الوند و كاغ النه ياد و نام 
زنده ياد فريدون اسماعيل زاده و روانشاد خليل 

عبدنكويي را گرامي داشتند.
در اين برنامه دوستان آن سفركردگان و 

هم نوردان قديمشان در كنار جوانان به بيان خاطرات آن روزگاران پرداختند.

موج مخالفت ها برعليه پروژه تله كابين 
ميدان ميشان

با طرح هاي تخريبي  همزمان 
تله كابين در منطقه ميدان ميش��ان 
م��وج مخالفت ه��ا با اي��ن طرح و 
گس��ترش بي محاباي آن توس��ط 
گروه هاي كوهنوردي همچنان ادامه 
دارد و شركت تله كابين باوارد كردن 

ماشين آالت سنگين در منطقه قصد گسترش داشته كه فعا متوقف شده است.

هشدار درباره صعود زمستانی به 
ارتفاعات الوند

هيأت كوه نوردي و صعودهای ورزشی استان همدان درباره صعود زمستاني 
كوه نوردان به ارتفاعات رشته كوه الوند هشدار داد.

اين هيأت اعام كرد:باتوجه به برودت دما و نامس��اعد بودن ش��رايط آب و 
هوايي و نيز بارش هاي احتمالي برف در ارتفاعات،تمامي كوه نورداني كه قصد 

صعود به قلل را دارند بايد تجهيزات الزم را همراه داشته باشند.
هيأت همدان با هشدار درباره عزيمت گروه هاي كوه نودري به منطقه دوزخ 
دره/ يخچال و قزل ارسان از قله هاي مرتفع رشته كوه الوندتاكيد كرد: صعود به 

اين قله ها بدون همراه داشتن تجهيزات كوهنوردي امكان پذير نيست.
هيأت اس��تان همدان همچنين به كوه نورداني كه قصد صعود به ارتفاعات 
الوند همدان را دارند توصيه كرد از عزيمت به منطقه دوزخ دره به علت لغزندگي 

خودداري كنند.

هيـات مازندران
صعود به قله مراپيك

تيم منتخب كوهنوردي اس��تان مازندران در قالب يك تيم 15 نفره قله 
6654 متري مراپيك در سلس��له جبال هيماليا )در كشور نپال( را با موفقيت 

صعود نمود.
اين صعود با هدف ارزيابي و آماده سازي هر چه بهتر و بيشتر كوهنوردان 

منتخب به استان جهت صعودهاي آتي اين هيات انجام گرفت.
گفتني است از تاريخ 25 ديماه 87 تا مهرماه 88 مجموعا 10 اردو در قلل 
مطرح اس��تان و كش��ور با حضور 80 نفر از داوطلبين استان مازندران در سه 
رده س��ني صورت گرفت كه از بين آنها اين 15 نفر موفق به قبولي در كليه 

تست هاي آمادگي جسماني، استقامت، تجهيزات و... گرديدند.

اسامي اين تيم عبارت بودند از: 
سيدمعين شجاعي )سرپرس��ت(- خيراله اماني )مربي(- مالك ربيعي - 
حجت اله صادقي- امير احس��اني آملي- غامرضا يعقوبي- مجيد حسن نيا- 
مرتضي نوري- محمدعلي فاح- ربيع مش��ايخ- محمدباقر حسين مردي- 

علي اكبر ابراهيم پور- خائفي- محمدرضا اميدوار و دكتر رحيميان آملي

 راه اندازي پايگاه اطالع رسانی
 هيئت خوزستان

پايگاه اطاع رس��انی هيئت كوه نوردی و صعودهای ورزش��ی اس��تان 
خوزس��تان، ش��امل اخبار، اطاعيه ها، بخش نامه ها، تقويم س��اليانه، دوره 
های آموزشی، كارگروه ها، هيئت هاو گروه های وابسته  و تصاوير به آدرس 
http://www.khzclimbing.ir در دسترس عاقه مندان می باشد.

هيـات خوزستان

اخبار هيات ها
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هيـات اردبيلهيـات تهران
سومين صعود سراسري كوه نوردان 

استان تهران به 12 قله مرتفع شهرستان 
دماوند

صع��ود  س��ومين 
كوه  زمستاني  سراسري 
نوردان استان تهران به 
مناس��بت ده��ه مبارک 
فج��ر به ميزبان��ي اداره 
تربي��ت بدن��ي و هيئت 
كوه نوردي و صعودهای 
شهرس��تان  ورزش��ی 
دماوند به 12 قله مرتفع 
آن شهرس��تان از تاريخ 
14 لغاي��ت 16 بهم��ن 
برگ��زار گرديد.  ماه 88 

 
افتتاحيه  زم�ان 
اين صعود : چهارشنبه 
14 بهمن ماه 88   و در 

شهر دماوند سالن ورزشي شهداي شهرک اماميه برگزار شد.
12 قله ی صعود ش�ده عبارت بودند از : دوبرار-س��وزچال-
انگمار-چنگيزچال-زرين كوه )جبهه شمالي(- درياچه تار )شبماني(- گل 
زرد-زرين كوه )جبهه جنوبي(- ميالرود- اش��ندر-تله كمر-مرق )امامزاده 

هاشم(

اردوهای آمادگی و انتخابی 
هيماليانوردی آقايان و بانوان استان 

تهران سال 89 - 88

به گزارش هيئت كوه نوردي و صعودهاي ورزشي استان تهران، اين هيئت  
با توجه به نظرات نمايندگان هيئت هاي تابعه، حوزه ها، باشگاه ها و گروه هاي 
كوه نوردي در جلس��ه مورخ 10 آبان ماه 88 و تاكيد ايشان بر حمايت و توجه 
نس��بت به برگزاري اردوها هيماليان��وردي و صعودهاي بلند و نيز صعودهاي 
ش��اخص و نو كه موجب ارتقاء س��طح كيفي و توان كوه نوردان استان تهران 
خواهد بود، اين هيئت در نظر دارد با برگزاري اردوهاي آموزشي و انتخابي در 
سطح جوانان )آقايان و بانوان( در سال 1389، به يكي از قلل مرتفع هيماليا با 
همكاري فدراس��يون كوه نوردي و صعودهاي ورزشي و اداره كل تربيت بدني 
استان تهران صعود نمايد. خاطر نشان می شود: اولين اردوی آمادگی در همين 

رابطه پنج شنبه 8 بهمن ماه در ارتفاعات شمال تهران برگزار گرديد .

هيات اردبيل نسبت به صعود انفرادي 
به قلل مرتفع استان هشدار داد

هيات كوه نوردي و صعودهای ورزشی استان اردبيل به گروههاي كوه 
نوردي هش��دار داد بدون هماهنگي با اين هيات از صعود زمس��تاني به قلل 

مرتفع خوداري كنند. 
اي��ن هيات اعام كرد: برخي گروه هاي ك��وه نوردي بدون هماهنگي 
اقدام به اعزام گروه به قله هاي اس��تان به ويژه س��بان مي كنند كه اين امر 

ممكن است مخاطراتي براي ورزشكاران بدنبال داشته باشد. 
اين هيات از كوه نوردان خواس��ت براي حفظ سامتي و رعايت اصول، 
ضوابط و مقررات كوه نوردي و آگاهي از شرايط جوي قبل از هر گونه اقدام 

با هيات  و اداره كل تربيت بدني استان اردبيل هماهنگي كنند. 
اين هيات همچنين بر استفاده از مربيان و افراد با تجربه هنگام صعود و 

پرهيز از شركت افراد زير 18سال در برنامه هاي كوه نوردي تاكيد كرد. 
به گزارش خبرنگار ايرنا، زمس��تان پارسال تعدادي از كوه نوردان بومي 
غيربومي در مس��ير بازگشت از قله س��بان در ميان برف و كوالک گرفتار 

شده بودند كه با تاش كوه نوردان استان از مرگ حتمي نجات يافتند. 
كوه س��بان به عنوان دومين قله مرتفع ايران پس از دماوند به فاصله 
مس��تقيم هواي��ي در 40 كيلومتري غرب ش��هر اردبيل ق��رار دارد و از اين 
ش��هر چون عقابي به نظر مي رسد كه بال هاي خود را به طرفين گسترانيده 
اس��ت و اصلي ترين قله آن يعني س��لطان س��اواالن به ارتفاع 4811متر از 
س��طح درياهاي آزاد مانند سر عقاب مشاهده مي شود. روي دهانه آتشفشان 
خاموش س��بان درياچه زيبايي به عمق تقريبي50 متر و قطر 130متر قرار 
دارد كه شش يخچال دايمي اطراف آن را احاطه كرده و آب اين درياچه در 

بسياري از شب هاي تابستان هم يخ مي بندد. 

كوه سبالن و ثبت جهاني
 

پرونده ي كوه س��بان 
براي ثب��ت به عنوان ميراث 
طبيع��ي در فهرس��ت آث��ار 
جهاني به يونس��كو ارس��ال 

مي شود. 
به گفته مسئولين ذيربط 
اين استان: مجوز ارسال اين 
دريافت  يونس��كو  به  پرونده 

شده و مراحل كارشناسي اين اثر طبيعي در حال انجام است كه در سال آينده 
به يونسكو ارسال خواهد شد. 

شايان ذكر است: پرونده ي كوه سبان به عنوان يك اثر طبيعي براي 
ثبت در فهرست آثار جهاني بايد حداكثر تا بهمن ماه سال 1389 به يونسكو 

ارسال شود

اخبار هيات ها
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مجمع فدراسيون بــــــــــــه روايت تصوير
14 آذر 88

سالن اجتماعات آكادمي 
ملي المپيك

گزارش تصويري
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مجمع فدراسيون بــــــــــــه روايت تصوير

گزارش تصويري
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برخي س�ايت هاي مفيد كه اطاعات ارزش�مندي درخصوص مسائل مختلف پزشكي كوهستان در اختيار عاقمندان و پزشكان قرار 
مي دهد:

British Mountaineering Council (BMC)  www.thebmc.co.uk/medicine
Certec www.certec.eu.com
Epilepsy action website www.epilepsy.org.uk/info/sportsandleisure/index
Foreign&Commonwealth Office travel advice www.fco.gov.uk/travel
Frostbite www.christopherimray.co.uk/highaltitudemedicine/frostbite.htm
Gamow Bag www.chinookmed.com
General travel information www.fitfortravel.scot.nhs.uk
International Porter Protection Group (IPPG) www.ippg.net/guidelines/index.html
International Society for Mountain Medicine (ISMM)f

www.ismmed.org/np altiude tutorial.htm
Kathmandu Environmental Education Project (KEEP) www.keepnepal.org
MEDEX www.medex.org.uk
has a full list of UK doctors holding the UIAA Diploma of Mountain Medicine
Mountains for Active Diabetics (MAD) www.mountain-mad.org
Oxygen (constant flow system) www.topout.co.uk and www.poisk-ltd.ro
Oxygen (demand flow system) www.summitoxygen.com
Portable Altitude Chamber (PAC) www.treksafe.com.au
Union Intermationale des Associations d' Alpinisme (UIAA) www.uiaa.ch/index.aspx

منابعي براي كسب اطالعات مفيد 
درزمينه پزشكي كوهستان

عده اي از همكاران پزش��ك عاقمند هس��تند ك��ه اطاعاتي راجع به 
كتاب هاي مرجع درزمينه پزش��كي كوهنوردي داشته باشند كه با دسترسي 
و مطالع��ه آنها بتوانند مطالب دقيق و علمي را در موارد گوناگون پزش��كي 
و كوهنوردي كس��ب نمايند. كتاب ها و س��ايت هاي زير بعنوان بخش��ي از 
رفرنس هاي مورد قبول مي باش��ند كه به همكاران پزش��ك، عاقمندان و 

پژوهش��گران توصيه مي گ��ردد و در فرصت هاي بعدي منابع مفيد و علمي 
ديگري معرفي خواهيم كرد.

گردآوري و تدوين
دكتر جال الدين شاهبازي
رئيس كارگروه پزشكي كوهستان فدراسيون

WIlDERNESS MEDICINE
PAUL S.AUERBACH
Mosby, Inc
A Harcourt Health sciences comrany
West line industrial Drive 11830
St.Luots, Missour 63146
Printed in the United states of America
A Colour ATLAS of Mountain Medicine
Edited by  jonallotton-F.Dabas
MEDICIONE FOR MOUNTAINEERING
Edited by jamesA, Wilkerson,M.D
 CONSENSUS GUIDELINES ON MOUNTAIN
EMERGENCY
MEDIVINE AND RISK REDUCTION
Editor:Fidel Elsensohn,MD

GOLNG HIGHER
CHARLES HOUSTON,M.D
HIGH ALTITUDE MEDICINE
Herb Hultgren,M.D
High Altitude medicine and Physiology

پزشكي كوهستان
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بزرگ بود و از اهالي امروز ...

 و باتمام افق های باز نسبت داشت
و لحن آب و زمين را چه خوب می فهميد 
صداش به شكل حزن پريشان واقعيت بود

و پلک هاش مسير نبض عناصر را به ما نشان داد 
و دست هاش هوای صاف سخاوت را ورق زد 
و مهربانی را به سمت ما كوچاند 
به شكل خلوت خود بود

و عاشقانه ترين انحنای وقت خودش را برای آينه تفسير كرد 
و او به شيوه باران پر از طراوت تكرار بود 
و او به سبک درخت ميان عافيت نور منتشر می شد 
هميشه كودكی باد را صدا می كرد 
هميشه رشته صحبت را به چفت آب گره می زد 
برای ما يک شب سجود سبز محبت را چنان صريح ادا كرد
كه ما به عاطفه سطح خاک دست كشيديم
و مثل يک لهجه يک سطل آب تازه شديم 
و بارها ديديم كه 
با چه قدر سبد 
برای چيدن يک خوشه ی بشارت رفت 
ولی نشد كه روبروی وضوح كبوتران بنشيند 
و رفت تا لب هيچ 
و پشت حوصله نورها دراز كشيد 
و هيچ فكر نكرد 
كه ما ميان پريشانی تلفظ درها 
برای خوردن يک سيب
چه قدر تنها مانديم 
سهراب سپهري 

یادي از روان شاد محمد داودي
پایه گذار سنگ نوردي نوین در ایران

به مناسبت بيستمين سالگرد فقدان تأثرانگيزش 
در 13 بهمن ماه 1368

يادمان
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ج��ان پناه ژنده پيل ب��ر روی قله بزد ، بلند ترين قله شهرس��تان تربت 
ج��ام به ارتفاع 2850 متر ب��ا صرف هزينه ای بالغ ب��ر 180 ميليون ريال با 
تاش خس��تگی ناپذير و همكاری و همياری تحس��ين بر انگيز كوه نوردان 
و دوس��تداران طبيعت تربت جام و با پش��تيبانی بيدري��غ مالی و فنی يكی از 
خيرين منطقه مهندس مس��عود جامی و با حمايت مسئولين و با بهره گيری 
از دانش فنی مهندس��ی ، مراحل مطالعات ، طراحی و س��اخت و اجراء آن به 

پايان رسيد.
اين جان پناه در روز جمعه دهم مهر ماه 1388  با حضور مسئولين اداره 
تربيت بدنی ، اداره منابع طبيعی و با حضور گسترده و چشمگير ورزشكاران و 
دوستداران طبيعت افتتاح و جهت بهره برداری به اداره تربيت بدنی شهرستان 

تربت جام اهداء گرديد.
اولين جان پناه مجهز كش��ور با برخ��ورداری از ژنراتور بادی مولد انرژی 
الكتريك��ی جهت تامين گرمای داخل و همچنين روش��نايی داخل و خارج و 
امكان ش��ارژ گوش��ی های تلفن همراه كوه نوردان را در ش��رايط اضطراری 
فراهم می آورد و با تجهيز امكانات امدادی و اقامتی مناسب ، شرايط فعاليت 
های تخصصی آتی كوه نوردان اين منطقه ، خصوصا دست يابی به تجربيات 

ارزشمند در صعود های دشوار زمستانی ميسر خواهد شد. 
قل��ه بزد ب��ا ارتفاع 2850 متر از س��طح درياهای آزاد ، واقع در ش��رقی 
ترين قس��مت اس��تان خراس��ان ، بلند ترين قله درمنطقه  می باش��د كه به 
لحاظ موقعيت اقليمی ش��رايط ارزش��مندی را در جهت فعاليت های ورزشی 
ك��وه نوردان فراهم آورده اس��ت . وجود دامنه های پر ش��يب ، ديواره های 
سنگی و عوارض طبيعی مناسب ، بستر مناسبی را برای كوه نوردان و سنگ 
نوردان مهيا نموده است ، همچنين وجود مناطقی با ارتفاع باال و دامنه های 
كوهستانی كاما مسطح و گستره عاری از عوارض بازدارنده با شيب مناسب 

زمينه مطلوبی را برای فعاليت های پروازی ورزشی در اختيار قرار می دهد.

اين جان پناه  بنام ژنده پيل يكی از القاب عارف نامی قرن پنجم ش��يخ 
احمد جامی  كه مدفنش در تربت جام می باشد نام گرفت.

شهرس��تان تربت جام از موقعيت بالقوه مناسب و ارزشمندی در راستای 
توس��عه و تعميم ورزش كوهنوردی بر خوردار است و لزوم توجه و دقت نظر 

مسئولين و دست اندركاران متعهد اين رشته را طلب می كند.

مشخصات فنی :
مرحله اول :

ساخت فونداسيون
فونداس��يون از قطعات سنگ موجود و بتن مسلح با وزن تقريبی 40 تن 

اجرا گرديد
قطعات فلزی فونداس��يون در كارگاه ساخته شده و بعد از حمل در محل 

مونتاژ و سپس بتن ريزی گرديد  

پناهگاه ها
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 مرحله دوم
ساخت و نصب  قطعات :

س��ازه جان پناه فلزی و از مقاطع   BOX  و بصورت  پيچ و مهره ای 
در  كارگاه فلز كاری با دقت باال تهيه و شماره گذاری گرديده و بعد از حمل 
به قله كوه  )توسط چهار پا ( مونتاژ گرديد قطعات اصلی بالغ بر 700 المان و 
در مجموع ش��امل 6000 المان می باشد. بدنه اصلی از داخل و خارج با ورق 
گالوانيزه پوشش داده شده و بين ورق های داخل و خارج از عايق فوم فشرده 
با ضخامت 10 س��انتی مت��ر  و فضای خالی بين قطعات فوم نيز با اس��پری 
فوم  كاما«  پر گرديده كه بنا را در مقابل گرما و س��رما عايق كرده اس��ت. 
دليل اصلی طراحی و س��اخت جان پناه بدين روش مش��كات حمل قطعات 

به باالی كوه بود.
نصب ورق های گالوانيزه به نحوی اجرا شده است كه بنا كاما« آب بند 
بوده و در مراحل مختلف جهت اطمينان بيشتر از چسب آب بندی سيليكون 

نيز استفاده شده است.
ب��ه منظور نورگيری  بنا در اطراف نور گير های كوچك و همچنين يك 
پنجره در غرب جان پناه جهت تهويه در نظر گرفته شده است كه جهت عدم 
شكس��تن و عايق بودن از پلكسی ش��فاف 10 ميليمتری و بصورت دو جداره 

انجام شده است.

جهت جلوگيری از هدر رفتن هوای گرم داخل . ورودی 
بص��ورت پيش فضا و 2 درب تو در تو در نظر گرفته  ش��ده 

است.
داخل ج��ان پناه يك تخت با كف چوبی و 4 س��كوی 
نشس��تن در طرفين جان پناه نصب گرديده  كه اين س��كو 
ها به صورت تا شو بوده  كه می تواند  با جمع شدن سطح 
بزرگت��ری را جهت خواب كوهنوردان تامين نمايد. زير بنای 
جان پناه 21 متر مربع می باش��د كه تا 18 نفر جهت خواب 

می توانند استفاده نمايند.
داخل و خارج جان پناه س��نگ گرانيت شده كه سكوی 
اطراف جان پناه بيش از بيس��ت متر مربع فضای مناس��بی 
جه��ت نشس��تن و در صورت كمبود جا مناس��ب چادر زدن 

می باشد 
دو چ��اه ارت نيز در دو گوش��ه دور از هم جان پن��اه،  برای جلوگيری از 

خطرات صاعقه اجرا گرديده است.
در داخل جان پناه جعبه كمك های اوليه – س��اعت – دماس��نج- آويز 
های متعدد جهت كوله پش��تی و تابل��وی راهنما  و همچنين عكس هايی از 
مراحل ساخت جان پناه تعبيه شده است.در نزديكی جان پناه توالتی با مصالح 

سنگی بنا گرديده است.

پناهگاه ها
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گروه كوه نوردی كاهار با همكاری گروه كوه نوردی شقايق برگزار كردند؛

ريگ جن منطقه ای وسيع پوشيده از تپه های شنی وكويری مخوف 
در مركز دش��ت كوير است. اين منطقه درشمالشرقی به منطقه معلمان 
وكوه گوگرد و قس��مت جنوب انارک، ازس��مت ش��رق به ناحيه جندق 

،ازسمت غرب به پارک ملی كويرمنتهی می شود.
دلي��ل اينكه ن��ام ريگ جن بر اين منطقه نهاده اند. اين اس��ت كه 
بومی ها بر اين عقيده بودند كه هر كس به اين منطقه وارد ش��ود جن 

زده می شود و ديگر باز نمی گردد .
پس از طراحی مس��ير نفرات تيم مش��خص شد.)حس��ام داوودی 
نژاد)سرپرست(،علی صالح پور)راهنما(،محمد جلوخانی،احسان آقاجان(. 
تيم پشتيبانی متش��كل از )كيا همتی،امين سرحدی،هومن فرشاد،حامد 

شيخی( قرار شد در نزديكی جندق منتظر ما باشند.
 وسايل گروهی)چادر،گاز ،كتری،دوربين ها، gps 2،موبايل ماهواره 
ای،باتری های اضافه، ...( و شخصی )كوله ،لباس گرم، كيسه خواب،9.5 

ليتر مايعات،5 روز غذا،...( برای هر نفر كوله حدود 24 كيلوگرم شد.
روز اول:س��ه ش��نبه )88/9/10( س��اعت 24 با اتوبوس از كرج به طرف 
كاشان حركت كرديم حدود ساعت 3:45 صبح به كاشان رسيديم و از آنجا به 

سمت آران و بيدگل حركت كرديم؛ ساعت 9:30 با يك دستگاه جيپ شهباز 
به س��مت مرنجاب حركت كرديم مرنجاب در جنوب درياچه نمك قرار دارد 
و از آران بي��دگل تا آنجا 60 كيلوتر می باش��د كه 43 كيلومتر آن خاكی می 
باش��د. س��اعت 10:20 به مرنجاب رسيديم و بعد از گشت كوتاهی در اطراف 
مرنجاب س��اعت 11:15 به سمت پاس��گاه سفيدآب حركت كرديم؛ بعد از52  
كيلومتر در س��اعت 12:50 به پاسگاه سفيدآب رسيديم . بعد از صرف ناهار و 

گفتگو با محيط بانان منطقه در س��اعت 14:50 به همراه يكی از محيط بان 
ها به س��مت پاس��كاه ملك آباد حركت كرديم در مسير چند جبير و يك گله 
كل و بز ديديم؛. قبل از س��فيدآب در مكانی به نام فس��يل آباد توقف كرديم 
كرديم كه فس��يل های زيادی را می ش��د در آنجا ديد. بعد طی 50 
كيلومتر به پسگاه ملك آباد رسيديم . بعد از 12 كيلومتر پياده شديم 
و در مس��ير يكی از رودخانه های خشك 11 كيلومتر حركت كرديم 

بعد از آن اطراق كرديم.
روز دوم :ساعت 7 صبح بعد از صرف صبحانه در مسير رودخانه 
خش��ك شروع به حركت به سمت ش��وره زار كرديم بعد از طی 11 
كيلومتر به ابتدای شوره زار رسيديم. در ابتدا با زمينی پف كرده روبه 
رو ش��ديم كه عبور از آنها مچ پا را اذيت می كرد. بعد از طی حدودا 
6 كيلومتر به زمينی رس��يديم كه تا مچ در گل فرو می رفتيم و گل 
آن به پا می چس��بيد. تا اينجا از صبح 18 كيلومتر آمده بوديم برای 
ناهار و اس��تراحت س��ايبانی با استفاده از پوش چادر بر پا كرديم.  به 
راه خود ادامه داديم تا زمينی رس��يديم كه دارای نمك زيادی بود و 
در س��اعت 19:30 بعد از طی 33.4 كيلومتر اطراق كرديم .)مصرف 

مايعات 6 ليتر(
روز س��وم: به علت خستگی ش��ب قبل صبح ساعت 6:30 بيدار شديم و 
س��اعت 8:20 بعد از صرف صبحانه سمت رمل هايی كه از دور ديده می شد 
حركت كرديم؛ بعد طی حدود 10 كيلومتر به اول رمل رسيديم . در پای اولين 
رمل اقدام به بستن گتر های خود كرديم تا شن به درون كفش هايمان نرود. 
ابت��دا رمل ها كوتاه بودن و يك رمل ب��ا ارتفاع 25 -30 متر و طول 300 تا 
1000 متر بود و بعد آن يك قس��مت مسطح به طول حدود 4-5 كيلومتر به 

بعد آن باز يك تپه رمل ديگر بود.

عبور از ریگ جن
نويسنده گزارش: علی صالح پور

گزارش
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رمل های منطقه به اين صورت بودند كه از شمال غرب به جنوب شرق 
كش��يده شده بودند كه بيشتر شمالی جنوبی بودند و به علت باد ها كه بيشتر 

از سمت غرب می باشند دارای شيب تند در سمت غرب و شيب 
مايم در س��مت شرقی می باش��ند؛ و به دليل اينكه مسير ما از 
س��مت غرب به شرق بود، مجبور بوديم از شيب تند باال برويم و 
از شيب مايم پايين بياييم و تمامی رمل ها را عبور كنيم. به راه 
خود ادامه داديم تا در س��اعت 20:25 در ابتدای يكی از رمل ها 
اطراق كرديم در اين روز 31.5 كيلومتر راه رفته بوديم كه با توجه 
به اينكه با كوله های س��نگين از تپه های رملی باال وپايين می 

رفتيم برای ما قانع كننده بود.)مصرف مايعات 11 ليتر(
روز چهارم : صبح س��اعت 6  بيدار شديم و 7 حركت كرديم 
تا چش��م كار می كرد رمل ديده می ش��د جای عجيبی بود هيچ 
اث��ری از موجود زنده نبود تنها چنتا رد س��م بر روی زمين ديده 
می ش��د كه بسيار عجيب بود. ارتفاع زمين مسطح 700 و ارتفاع 
بعضی از رمل ها به 800 می رس��يد كه ح��دود 100 متر بلندی 
داش��تن .داشتن باتوم برای عبور از رمل ها بسيار كمك می كرد.  
در نزديكی ظهر روز به كمی پوشش گياهی برخورديم كه ارتفاع 

بعضی از آنها بسيار بلند بود. تغييرات ارتفاعی در روز حدود 1000 متر بود كه 
در روز حدود 500 متر از رمل ها باال می رفتيم كه اين خود نش��ان می دهد 

كه عبور از منطقه كار بس��يار سختی است. به راه خود ادامه داديم كم كم 
پوش��ش گياهی منطقه كم ش��د به صورتی كه اثری از آن ديده نمی شد 
برروی رمل ها رد های مختلفی ديده می ش��د ولی موجود زنده ای ديده 
نمی شد. به راه خود ادامه داديم تا در ساعت 19:45 بعد از 31.2 كيلومتر 

راهپيمايی اطراق كرديم.)مصرف مايعات 7 ليتر(
روز پنج��م: صبح زودتر از روزهای قبل بيدار ش��ديم و 6:30 حركت 
كرديم ديگر كوله ها س��بك ش��ده بود ولی با اين وجود به دليل خستگی 
روزهای قبل كوله 10-12 كيلو هم بار نسبتا زيادی به نظر می رسيد. تپه 
های رملی مانند ديوار قلعه بودند و در بعضی جاها تا چش��م كار می كرد 
هيچ قس��متی ديده نمی شد كه بتوان به راحتی عبور كرد و تنها راه عبور 
رفتن باال از ش��يب تند رمل بود. به خاطر اينكه تا ش��ب به جندق برسيم 
ناه��ار روز آخ��ر را حذف كرديم و به مس��ير خود ادام��ه داديم . تا غروب 
خورشيد حدود 29 كيلومتر راه رفته بوديم و 12 كيلومتر ديگه مانده بود ؛با 
وجود خستگی با روحه باال همچنان به مسير خود ادامه می داديم. ساعت 20 

بعد از 40 كيلومتر راهپيمايی، نور چراغ بچه ها را از دور ديديم همه خوشحال 
بوديم.)مصرف مايعات 10 ليتر(

 س��اعت حدود 21 ش��ده بود كه راهپيمايی ما بعد 149 كيلومتر به 
پايان رسيده بود و ما بوديم با كلی خاطره ی زيبا از اين برنامه عجيب.

جا دارد از دوستان عزيز در شهرداری جندق نيز تشكر كنيم كه ما را 
در انجام اين برنامه ياری نمودند.

-34  N  :51-48-699  سفيدآب E، 940-17-34  N :مرنجاب
-41-52 E ..014-31-34  N :52-14-76  مل��ك آباد E ..080-21

040 شروع پياده روی: E ..947-31-34 N 52-48-045  اطراق اول: 
 E ..955-23-34  N :52-53-596 اطراق دوم E ..799-28-34  N
53-11-650 اطراق سوم: E .. 819-17-34  N 53-28-892 اطراق 
  N :53-41-853 ابت��دای جاده معدن E ..235-09-34  N :چه��ارم
 .. 784-24-34  N :54-05-160 ابتدای ش��وره زار E ..088-07-34

506-15-53 E .. 573-22-34  N :52-58-796 ابتدای رمل E

گزارش



ایران زیباي ما
از دریچه

»صعود«
     قله ُدرفک

قله درفك در ارتفاع 2733 متري البرز 
غربي در كوههاي گيان قرار دارد 

به اين قله از چند مسير ميتوان دست 
يافت . 

مسيريك: سياهكل - ديلمان – شاه شهيدان – اربناب- قله درفك 
مسيردو: رستم آباد – توتكابن –دشت ويل - قله درفك 

موقعييت جغرافيايي قله : 
E49.69935 N36.89051

با سپاس از: 
گروه اهوراي تهران
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