










- مجري ش��بکه سه: در مورد سختي ها، مشکالت و صعودهايي 
که به قلل هيماليا رفتي بگو؟! 

- »س��يد واسع سيد موس��وي«:  رفتنت با خودته ... برگشتنت با 
خدا! 

اين قسمتی  تأثيرگذار از گفت و گوي مجري تلويزيون با يکي از اعضاي 
تيم ملي کوه ن��وردي در برنامه زنده تلويزيوني 
ش��بکه س��ه س��يما بود. برنامه اي که 7 نفر از 
سرافرازان »دائوالگيري« به همراه سرپرست 
تيم از ساعت 6 صبح پشت ورودي هاي صدا و 
سيما منتظر ماندند، تا بعد از 53 روز دوري از 
وط��ن و صعود به قله اي 8167 متري،  فقط 
15 دقيقه با آنها گفت و  گو شود. جواناني که 
با وقار خاصي ايستاده بودند و  مجري شبکه 
با سئوال هاي کليش��ه اي  به سختي آنان را 
به س��خن درمي آورد! و آن جا هم که لب به 
س��خن مي گش��ودند؛ مو به تن بيننده سيخ 
مي کرد. س��رماي 50 درجه زير صفر ... باد 
با سرعت 45 کيلومتر در ساعت ... کوالک 
... برف ... يخ .... ش��کاف هاي عميق و ... 

و بوي مرگ!! 
به راستي کدام ورزشکار را سراغ داريد که 
قبل از رفتن به زمين رشته ي ورزشي خود، 
مانند »سيد واسع« ها چنين تفکري داشته 
باش��د؟ } رفتنت با خودت ... برگشتنت با 

خدا! { ... يا مثاًل »وصيت« بنويس��د و راهي 
ميدان مسابقه شود؟! 

حتي فرض کنيم که بتوان رش��ته هايي را مثال زد، اما کدام رش��ته ي 
ورزش��ي آمار کش��ته، مجروح و يا ناپديدش)!( همچون »کوه نوردي« 

است؟! 
... آيا به واقع »کوه نوردي« ورزش نيس��ت؟! ... آيا ماجراجويي است و 

بس؟!
 ... و ف��ارغ از اين که چه هس��ت يا چه نيس��ت، با توج��ه به اين همه 
مخاطرات��ي ک��ه کوه نوردان در مقاطع مختلف با آن مواجه هس��تند )و 
حتي به ادعاي برخي؛ به رغم رعايت نکات ايمني و آموزش هاي الزم، 

حادثه در »کوه نوردي« اجتناب ناپذير اس��ت( آيا موقعيت کوه نوردان يا 
هيماليا نوردان در بهره مندي از مواهب دولتي، پوش��ش هاي رسانه اي و 
يا دغدغه و حمايت افکار عمومي جامعه، نسبت به ساير ورزش کاران - 

مثل فوتباليست ها و کشتي گيران- جايگاه مناسبي است؟!
کدام فدراس��يون را سراغ داريد که ورزش کارانش را براي اعزامي آماده 
کند که رفت و برگشت شان حدود دوماه به طول بيانجامد؟! ... يا کدام 
ورزش کاري را سراغ داريد که به تورنمنتي اعزام شود، اما به جاي 

آراميدن در هتلي پنج ستاره، در يک چادر تنگ و تاريک و با 
ش��رايط  نا مس��اعد جوي، جي��ره ي غذايي و محروم از س��رويس هاي 
بهداشتي و نظافتي مناسب، بيش از يک ماه را به سختي سپري کند؟!

آي��ا به اين دليل که کوه ها جايگاه تماش��اگر و بوق چي هاي اس��تاديوم 
آزادي را ندارند و يا چون »کوه نوردي« مانند فوتبال، کشتي و واليبال و 
بسکتبال و ... پخش زنده تلويِزيوني ندارد، سرافرازانش که با جان خود 
قمار مي کنند تا نام ايران را بر قلل رفيع جهان بلند آوازه کنند،  بايد اين 

همه مهجور - و يا منصفانه بگوئيم؛ مظلوم! - باشند؟! 

هتل پنج ستاره کجا،چادر کوه نوردي کجا؟!
حسين رضايي
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برف و طوفان و کوه و ارتفاع و مبارزه انسان با طبيعت زيبا، گام هاي استوار در آخرين 
لحظ��ات صعود به قله ايي ب��االي ۸۰۰۰ متري با صدايي ک��ه از تمام وجود بلند مي 
ش��ود،همراه با برق شادي و شور و ش��عف و خضوع كه از سوي يكي از فاتحان قله با 
نام مبارک حضرت فاطمه زهرا )س( به ايس��تگاه اصلي اعالم مي دارد که قله را فتح 
کرديم و بالفاصله س��رود اي ايران با نماهنگي از تالش رزمندگان اس��الم در س��الن 
جلس��ات معاون رييس جمهور و رييس س��ازمان تربيت بدني از طريق ويديو پرژکتور 
پخش مي ش��ود، حلقه هاي اشک از ديدگان دکتر علي سعيدلو به همراه کوه نورداني 
که اراده و دلي به بزرگي و عظمت قلل بزرگ دنيا دارند س��رازير مي شود و وقتي اين 
لحظات به پايان مي رس��د و چراغ ها روش��ن مي ش��ود صورت هاي پر از اشک کوه 
ن��وردان و معاونين س��ازمان تربيت بدني در برق نور چراغه��ا حاکي از فضاي معنوي 
خاصي است که عده ايي جوان با اراده و با فتح يکي از مرتفع ترين قلل دنيا به وجود 

آورده اند.
ب��ه گ��زارش پايگاه خب��ري ورزش ايران اعض��اي تيم ملي کوه نوردي که در شش��م 
ارديبهش��ت ماه امس��ال موفق به فتح قله ۸۱۶۷ متري »دائوالگري« در نپال ش��ده 
بودند به همراه محمود ش��عاعي رييس فدراس��يون كوه ن��وردي در ديدار با دكتر علي 
س��عيدلو معاون رييس جمهور و رييس س��ازمان تربيت بدني گزارش��ي را از نحوه اين 

صعود ارائه دادند.
رييس س��ازمان تربيت بدني پس از استماع گزارش��ي كوتاه از سوي رييس فدراسيون 
كوهنوردي و در حالي كه فيلم تهيه ش��ده توس��ط اين فدراسيون را تماشا كرده بود با 
تحس��ين اراده بزرگ كوه نوردان گفت: اساس كار در ورزش و در قهرماني لذت بردن 
اس��ت اما ش��ما كوه نوردان همه لذت هاي اين رشته ورزشي را هنگامي كه قله ايي را 
فت��ح مي كنيد و به مقصود مي رس��يد به تنهايي م��ي بريد و اين مهم براي ديگران و 

براي خود ما حسرتي است كه در دل مي ماند.
حس��رت ما از اين لحاظ اس��ت كه شما زماني كه به قله مي رسيد و تمام زيبايي هاي 
خداوند را در آن لحظات بزرگ مي بينيد به چه مي انديشيد و چه انتظارات و احساسات 

و عواطفي داريد.

س��عيدلو گفت:ما فقط مي بينيم و يا احيانا مي ش��نويم كه شما فالن قله را فتح كرديد 
ولي خبر نداريم كه چگونه از دل اين همه مشكالت و سختي ها و طوفان ها و يخ ها 

و مشكالت عبور كرديد تا به آن لذتي كه فقط خود شما خبر داريد برسيد.
رييس س��ازمان تربيت بدني گفت: اراده كوه نوردان به اس��تواري كوه هاي بلند است 
و از خداوند بايد ش��اكر باش��يد كه استعداد خدادادي شما در اين را كشف شده و از اين 

بزرگي ها و عظمت خداوند به خوبي لذت مي بريد.
دكتر سعيدلو با بيان اينكه همه ما مديون نهضت بزرگي هستيم كه امام خميني بنيان 
گ��ذار آن بودند و امام هم روح بزرگي داش��تند كه با ش��هامت،عزت نفس، بزرگواري، 
تدبير،و معنويت باعث احياي عزت و ش��رف ما ش��دند، گفت: اكنون شماها با تاسي از 
روح بلن��د ام��ام راحل نام اي��ران و ايراني را در بلندترين قلل دني��ا پر آوازه مي كنيد و 

جوانان ايراني در همه زمينه ها امروز سرآمد جهانيان شده اند.
وي افزود:ش��ما بايد سختي ها و زيبايي ها و نشانه هاي بزرگ خداوندي را كه در قله 
ها مي بينيد به ما بگوييد و بيان خاطرات شما و آنچه كه در دل و ذهن شما مي گذرد 
براي همه ما و همه نسل ها زيبا خواهد بود بنابراين حتما هر كدام به صورت جداگانه 
و بسيار راحت آن چيزي كه در دل داريد را بنويسيد و يا بگوييد تا ما از آن مطلع شويم 

چرا كه دانستني هاي شما استثنايي است.
مع��اون رييس جمه��ور ادامه داد: اين فيلم ها و اين تالش ش��ما بايد از طريق صدا و 
س��يما به نمايش در آيد تا مردم كش��ورمان اين بزرگي ها و اين عظمت را ببينند چرا 
كه رهبر معظم انقالب هم روي اين مهم در ديداري كه با كوه نوردان داش��تند تاكيد 

فراواني داشته اند.
رييس س��ازمان تربيت بدني در پايان گفت:فتح قلل بزرگ دنيا بيانگر بزرگي انس��ان 
است و نشانه هايي از عظمت خداوندي است كه يك انسان با وجود تمام سختي ها و 

مشكالت و خطرات بسيار فراوان با اراده خود به آن دست مي يابد.
در اي��ن نشس��ت ، دکت��ر محمد صادقي مع��اون حقوقی و امور مجل��س و هماهنگي 
اس��تان هاي سازمان تربيت بدني ، دکتر حميد س��جادي معاون ورزش و مالكي سفير 

ايران در افغانستان حضور داشتند.

دكتر سعيدلو در ديدار با فاتحان قله »دائوالگيري« :

اراده كوه نوردان به استواري كوه هاي بلند است
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محمود شعاعي
  سرپرست تيم

متولد 1341
شروع کوه نوردي 1357

دوره ه�اي آموزش�ي گذران�ده: دوره ي تکميل�ي کوه ن�وردي، دوره ي 
مربيگري درجه 3، 

صع�ود ديواره هاي بلند و يخچال: فعاليت ب�ر روي ديواره ي علم کوه، 
صعود ديواره بيستون، يخچال شمالي سبالن

 صعودهاي زمستاني: دماوند ، سبالن ، هرم داغ ، زرد کوه ، دنا، علم کوه
صعوده�اي برون مرزي: مراپي�ک )79(، آرارات)82(،  اورس�ت)84(، 
فوجي يام�ا)86(، مس�ير هاي ترکيب�ي بن نوي�س اس�کاتلند )87(، 

دائوالگيري )89(

عظيم قيچي ساز:
  مربي و مسئول فني تيم

 
متولد 1360

 شروع کوه نوردي 1378

 دوره هاي آموزشي گذرانده: مربيگري درجه 3 برف و يخ
 صعود ديواره هاي بلند و يخچال: صعود زمس�تاني يخچال  ش�مالي 

سبالن
  صعودهاي زمس�تاني: دماوند، علم کوه، س�بالن، ه�رم، زردکوه، دنا
صعودهاي برون مرزي: ماربل وال )81(، گاشربروم 1 )82(، ديران پيک 
)83(، اس�پانتيک )83(، اورست )84(، نوشاخ )85(، زمستاني آرارات 

)85(، برودپيک )87(، پوبدا )88(، دائوالگيري )89(

محمد نصيري
 عضو و عکاس تيم

 متولد: 1357
 شروع کوه نوردي: 1375

کارآم�وزي  گذران�ده:  آموزش�ي  دوره ه�اي 
کوهپيمايي، دوره پيشرفته سنگ نوردي سالن 

و طبيعت، مربيگري درجه 3 برف و يخ
 صع�ود ديواره ه�اي بلند و يخچ�ال: علم کوه 
)گ�ردة آلمان ه�ا(، دي�واره بيس�تون، يخچال 

شمالي سبالن
 صعودهاي زمستاني: دماوند، علم کوه، سبالن، 

اشتران کوه، دنا، زردکوه
 ،)85-83( آرارات  برون م�رزي:  صعوده�اي 
آيلندپيک )86(، برودپيک )87(، گاشربروم 2 

)88(، دائوالگيري )89(

سيد عبدالحسين صالحي
عضو و تصويربردار تيم

متولد: 1361
شروع کوه نوردي: 1380

دوره هاي آموزشي گذرانده: مربيگري درجه 3  
 س�نگ نودي، مربيگ�ري درج�ه 3 ب�رف و يخ

 صع�ود ديواره ه�اي بلند و يخچ�ال: علم کوه 
)گ�ردة آلمان ه�ا(، دي�واره بيس�تون، يخچال 

شمالي سبالن

 صعودهاي زمستاني: دماوند، سبالن، زردکوه، دنا

 صعوده�اي برون م�رزي: اس�پانتيک )83(، 
برودپيک )86(، موستاق آتا )87(، دائوالگيري 

)89(

سيدواسع سيد موسوي
 عضو تيم

 متولد: 1365
 شروع کوه نوردي: 1380

دوره هاي آموزشي گذرانده: پيشرفته سنگ نوردي 
طبيع�ت، مربيگ�ري درج�ه 3 برف و ي�خ، دوره 
بين المللي تکنيک هاي يخ نوردي در ارتفاع ورزش 
صعود آلپي هندوستان، دوره پزشکي کوهستان، 

دوره پزشکي ارتفاع ويژه زمستان
 صع�ود ديواره ه�اي بلن�د و يخچ�ال: دي�واره 
بيستون، يخچال شمالي سبالن، يخچال گاروال 

هندوستان
 صعودهاي زمس�تاني: دماوند، علم کوه، سبالن، 

الوند
 صعودهاي برون م�رزي: آرارات)83(، برودپيک 
 �  88( تيليچوپي�ک   ،)87( تليچوپي�ک   ،)86(

جستجو(، دائوالگيري )89(

جالل چشمه قصاباني
  سرپرست دوم

متولد  1338
شروع کوه نوردي: 1362

صع�ود ديواره هاي بلند و يخچ�ال: ديواره علم کوه، ديواره بيس�تون، 
يخچال شمالي سبالن

 صعودهاي زمستاني: دماوند، علم کوه، سبالن، زردکوه، دنا، اشتران کوه
صعودهاي برون مرزي: راکاپوش�ي )76(، اورست )77(، ماکالو )80(، 
پوموري )80(، لوتس�ه )81(، نيرخا )81(، اس�پانتيک )83(، اورست 

)84(، برودپيک )87(، دائوالگيري )89(

سرافرازان     دائوالگيري
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عليرضا بهپور
پزشک تيم � متخصص بيماري هاي داخلي و عفوني

متولد: 1343
شروع کوه نوردي: 1360

دوره هاي آموزش�ي گذرانده: کارآموزي سنگ نوردي، مربيگري درجه 
3 برف و يخ

صعود ديواره هاي بلند و يخچال: يخچال شمالي سبالن
صعوده�اي زمس�تاني: دماوند، س�بالن، دن�ا، اش�تران کوه، زردکوه، 

علم کوه
صعوده�اي برون م�رزي: آرارات )82(، اس�پانتيک )83(، لنين )85(، 

برودپيک )86-87(، گاشربروم 2 )88(، دائوالگيري )89(

محمد نادريان
 عضو تيم

 متولد: 1347
 شروع کوه نوردي: 1382

 دوره هاي آموزش�ي گذرانده: مربيگري درجه 3 سنگ نوردي طبيعت، 
مربيگري درجه 3 برف و يخ

 صعود ديواره هاي بلند و يخچال: يخچال شمالي سبالن
 صعودهاي زمستاني: دماوند، علم کوه، سبالن، اشتران کوه، دنا

 ،)88(  2 گاش�ربروم   ،)87( برودپي�ک  برون م�رزي:  صعوده�اي 
دائوالگيري )89(

هادي صابري
 عضو و تصويربردار تيم

 متولد: 1353
 شروع کوه نوردي: 1382

دوره هاي آموزش�ي گذرانده: دوره پيش�رفته 
سنگ نوردي سالن و طبيعت، مربي گري درجه 
3 برف و يخ، مدرس�ي نقشه و قطب نما، دوره 

متوسط پزشکي کوهستان
 صع�ود ديواره ه�اي بلن�د و يخچ�ال: ديواره 
علم ک�وه، دي�واره بيس�تون، يخچال ش�مالي 

سبالن
 صعودهاي زمستاني: دماوند، علم کوه، سبالن، 

اشتران کوه، دنا
 ،)87( برودپي�ک  برون م�رزي:   صعوده�اي 

اسپانتيک )88(، دائوالگيري )89(

عباس رنجبري
 مسئول تدارکات

 متولد: 1356
 شروع کوه نوردي: 1377

دوره هاي آموزشي گذرانده: مربيگري درجه 3 
 س�نگ نوردي، مربي گري درج�ه 3 برف و يخ

 صع�ود ديواره ه�اي بلن�د و يخچ�ال: ديواره 
بيس�تون، ديواره يافته، ديواره لجور، يخچال 

شمالي سبالن
 صعودهاي زمستاني: دماوند، منطقه علم کوه، 
 سبالن، هرم، کسري، زردکوه، دنا، اشتران کوه
 صعودهاي برون مرزي: آرارات )   (، برودپيک 
)86 و 87(، اسپانتيک )88(، حضور در برنامه 

صعود دائوالگيري )89(

ايرج معاني
 عضو تيم

 متولد: 1364
 شروع کوه نوردي: 1382

کارآم�وزي  گذران�ده:  آموزش�ي  دوره ه�اي 
کوهپيمايي، کارآموزي سنگ نوردي، مربيگري 

درجه 3 برف و يخ
 صع�ود ديواره ه�اي بلند و يخچ�ال: يخچال 
 شمالي سبالن، يخچال هرم، يخچال کسري

 صعودهاي زمس�تاني: دماوند، سبالن، هرم، 
زردکوه، دنا، جوپار

صعوده�اي برون م�رزي: آرارات )83 و 85(، 
تليچوپيک )87(، گاش�ربروم 2 )88(، نوشاخ 

)88(، دائوالگيري )89(

سيد محمود هاشمي
عضو تيم

متولد: 1364
شروع کوه نوردي: 1376

کارآم�وزي  گذران�ده:  آموزش�ي  دوره ه�اي 
س�نگ نوردي  پيش�رفته  کوهپيماي�ي، 
ي�خ و  ب�رف   3 مربيگ�ري   طبيع�ت، 

 صع�ود ديواره ه�اي بلن�د و يخچ�ال: ديواره 
 علم کوه، ديواره بيستون، يخچال شمالي سبالن

صعودهاي زمستاني: دماوند، سبالن، زردکوه، 
دنا، اشتران کوه

 ،)87( برودپي�ک  برون م�رزي:   صعوده�اي 
اس�پانتيک )88(، نوش�اخ )88(، دائوالگيري 

)89(

مجيد نعمت الهي
 عضو تيم

 متولد: 1351
 شروع کوه نوردي: 1380

 دوره ه�اي آموزش�ي گذران�ده: کارآم�وزي کوهپيماي�ي، کارآم�وزي 
س�نگ نوردي، پيش�رفته برف و يخ، دوره امداد و نجات و جست وجو 

در آراگاس ارمنستان
 صع�ود ديواره ه�اي بلن�د و يخچال: ديواره بيس�تون، دي�واره يافته، 

يخچال شمالي سبالن
 صعودهاي زمستاني: دماوند، علم کوه، سبالن، دنا، اشتران کوه، زردکوه 
صعودهاي برون مرزي: آرارات )81 و 86(، لنين )84(، کورژنفس�کايا 

)86(، دائوالگيري )89(

سرافرازان     دائوالگيري
عي

عا
ش
ف

ني
ح
س:

عک
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انتصاب رئيس کارگروه
 پناهگاه هاي فدراسيون

نايب رئيس فدراس��يون ک��وه نوردي و 
صعودهاي ورزش��ي ، طي حکمي »علي 
محم��د س��اريخاني« را ب��ه م��دت يک 
س��ال به س��مت رئيس کارگروه پناهگاه 
هاي اين فدراس��يون منصوب کرد. وي 
پي��ش از اي��ن حک��م نيز ب��ه مدت يک 
س��ال به عنوان سرپرس��ت، مس��ئوليت 
 اي��ن کارگ��روه را ب��ه عه��ده داش��ت.

انتصاب سرپرست کارگروه 
راهنمايان کوهستان

ناي��ب رئي��س فدراس��يون ک��وه نوردي 
ورزش��ي ط��ي حکم��ي،  و صعوده��اي 
س��مت  ب��ه  را  خوش��خو«  »عب��اس 
سرپرس��ت کارگروه راهنمايان کوهستان 
 )ب��ه م��دت ش��ش م��اه( منص��وب کرد. 

نخستين نمايشگاه کتاب کوه نوردي 
و صعودهاي ورزشي

در راس��تاي تروي��ج فرهن��گ کت��اب 
و کت��اب خوان��ي و در جه��ت حمايت 
از مؤلفي��ن و ناش��ران کتاب و س��اير 
محصوالت مکتوب و چند رسانه اي در 
حوزه کوه نوردي و صعودهاي ورزشي، 
اي��ن فدراس��يون در ماه ه��اي آينده و 
پس از برگزاري جش��نواره و نمايشگاه 
عکس »صع��ود به بام اي��ران در يک 
نگاه«، اقدام به برپايي اولين نمايشگاه 
کت��اب در اين حوزه خواه��د نمود. در 
همين زمين��ه، فراخواني نيز به افرادي 
که عالق��ه مندند کتاب ه��اي ناياب، 
قديمي يا ش��اخص خود )به زبان هاي 
مختلف( را در اين نمايشگاه در معرض 
 ديد عموم قرار دهند اعالم خواهد شد.

کتاب سفر به مناطق مرتفع ترجمه شد

به گزارش کارگروه پزشکي کوهستان فدراسيون؛ 
کتاب »سفر به مناطق مرتفع« که توسط موسسه 
تحقيقاتي Medex انگلس��تان تاليف شده بود، 
توسط دکتر جالل الدين شاهبازي به فارسي ترجمه 
 و در پايگاه اينترنتي همان موسسه درج شده است.
 عالقه من��دان مي توانن��د ب��ا مراجع��ه به س��ايت
قس��مت    www.Medex.org.uk  
Medex book بخش Persian  به صورت 

رايگان اين کتاب را به فارسي دريافت کنند.

تشکيل جلسه هيئت رئيسه فدراسيون
در جلس��ه اخير هيئت رئيس��ه فدراس��يون ک��ه با حضور 
اکثريت اعضاي آن تش��کيل شد پس از گزارش فعاليت 
ها و اخبار فدراسيون توسط مهندس »شعاعي«،به موارد 
مختل��ف و مهمي پرداخته ش��د. از جمل��ه: ارائه گزارش 
و بررس��ي ابعاد صعود به »دائوالگيري« و برنامه ريزي 
ب��راي به��ره ب��رداري ه��اي حداکثري در ح��وزه هاي 
آموزشي و تبليغي از اين صعود، طرح و بررسي صعود به 
قله ي »نانگاپاربات«، تأکيد بر دس��تور کار ستاد ميزباني 
از رقاب��ت هاي س��نگ ن��وردي قهرماني آس��يا، معارفه 
ناي��ب رئيس جديد بانوان، انتقاد از اقدامات و خس��ارات 
جبران ناپذير در غار» چال نخجير« و هم چنين موضوع 
 دريافت وجه از کوه نوردان در ابتداي جاده خاکي دماوند.

در اين خصوص رئيس فدراس��يون، گزارشي از اقدامات 
اعتراضي بالفاصله پس از مطلع شدن را ارائه کرد و در جريان جلسه ي هيئت رئيسه نيز ضمن تهيه مکتوبات الزم به مراجع ذيصالح مبني 
 بر توقف هر چه سريعتر اين اقدام، مقرر گرديد فدراسيون از تمام ظرفيت هاي خود براي تداوم پيگيري در ممانعت از ادامه ي اين کار مبادرت ورزد.

محمد حس��ن نجاري��ان، مول��ف اث��ر درب��اره كت��اب »برودپي��ك، روياي 
صع��ود« گف��ت: اين اث��ر، حکاي��ت صعود تيم مل��ي كارگ��ران جمهوري 
اس��المي اي��ران به قله برودپيك پاكس��تان را روايت مي كن��د. اين كوه از 
 رش��ته كوه ه��اي هيماليا قد كش��يده اس��ت و 8047 متر ني��ز ارتفاع دارد. 
وي ادام��ه داد: پس از س��ال ها و در پي صعود ه��اي متعدد گروهي و حتي 
شخصي برخي كارگران كشورمان به قله هاي مختلف، اين ماموريت به من 
س��پرده ش��د تا به عنوان سرپرست و مربي براي تشكيل تيم ملي كارگران 
اق��دام كنم. پس از دو س��ال برگزاري اردو هاي مس��تمر، تيم كوهنوردي 
كارگران ايران متش��كل از 11 كوهنورد، براي صع��ود به يكي از قله هاي 

هشت هزار پايي رشته  كوه هاي هيماليا اعزام شد. 
رواي��ت  ب��ه  ك��ه  دارد  قصه گون��ه  قالب��ي  اث��ر،  اي��ن  اف��زود:  وي 
از  و  مي پ��ردازد  س��فر  اي��ن  ش��ادي هاي  س��ختي ها،  خاط��رات، 
 مجموع��ه دس��ت نوش��ته هاي تم��ام اعض��اي تي��م تهيه ش��ده اس��ت. 
قهرم��ان س��ال هاي نه چن��دان دور كوهنوري اي��ران تصريح ك��رد: اين 
صع��ود كه به عنوان شش��مين صع��ود من ب��ه هيماليا به ش��مار مي رود، 
60 روز ب��ه ط��ول انجامي��د. در اي��ن کتاب تم��ام مراحل از س��وي تك 
 ت��ك اعض��اي تيم که به صورت روزانه يادداش��ت ش��ده، آورده ش��ده اند. 
مرب��ي با س��ابقه كوهنوردي اي��ران تاكيد ك��رد: در اين كت��اب عالوه بر 
داس��تان فتح قله، ب��ه ارايه اطالعات كامل درباره تغذي��ه روزانه، دارو هاي 
مورد نياز در ارتفاعات و آن هايي كه از س��وي اعضاي تيم اس��تفاده ش��ده 
 و تمام لوازم و ش��رايط مورد نياز براي يك صعود مقتدرانه، آورده ش��ده اند. 
به اعتقاد وي، اين كتاب بيان كننده قصه صعود به يك قله نيس��ت، بلكه 
روايت زندگي صعود است، همدلي و صميميت اعضاي تيم و زندگي مشترك 
با يكديگر در طول اين س��فر و حمايت هايي كه از س��وي حاشيه نش��ينان 
هيماليا وجود داشت، تمام اعضاي تيم را در رسيدن به هدف در اين زندگي 

كرد.  ي��اري 
 اي��ن اث��ر مي توان��د ب��ه گون��ه اي زيب��ا اي��ن موضوع��ات را بي��ان كن��د. 
نجاريان اضافه كرد:  كتاب حاضر مي تواند به آنان كه سرپرستي يا مربي گري 
تيم ه��اي كوهن��وردي را بر عه��ده مي گيرند، بس��ياري از مراح��ل تمرين، 
تست هاي ضروري، برنامه هاي سفر، چالش ها و مشكالتي كه در سفر با آن 
روبرو خواهند شد را بيان و راه هاي هموار ساختن اين راه را نيز ارايه كند. 

وي در پاي��ان متذكر ش��د: يك��ي از عوامل موفقيت در اين صعود، بررس��ي 
عملكرد روزانه و به چالش كش��يدن صعود روزانه  مان در ش��ب هاي سفر بود 
كه تك تك اعضاي گروه به مش��اركت و ارايه نظرات خود مي پرداختند و در 

راه رسيدن به موفقيت يكديگر را ياري مي كردند. 
اين اثر از ش��ش فصل تش��كيل ش��ده اس��ت كه از جمله آن ها مي توان به 
»خواستن تا توانستن و باوري كه به سرانجام رسيد، صعود، رسيدن به منطقه 

و بازگشت« اشاره كرد. 
كتاب »برودپيك، روياي صعود« از س��وي انتش��ارات بامداد كتاب و نش��ر 
ورزش در ش��مارگان 2000 نس��خه و 280 صفحه منتشر خواهد شد. بهاي 

اين اثر هنوز مشخص نشده است.

انتشارکتاب»رويايصعود«

بار
اخ

 براي سالمتي
 »جعفر بهدادنيا« دعا کنيم

متأس��فانه مطلع ش��ديم، کوه نورد 
»جعف��ر  نام آش��نا؛  و  پيشکس��وت 
بهداد نيا« که از مدت ها پيش در بستر 
بيماري ب��ود، اين روزها در وضعيت 
نامس��اعدي به س��ر مي برد. چندی 
پيش تعدادي از مسئولين فدراسيون 
ب��ا حضور در بيمارس��تان ش��هداي 
تجري��ش از وي عي��ادت کردن��د. 
از درگاه خداون��د متع��ال براي اين 
چهره ي ماندگار کوه نوردي کش��ور 
 س��المتي و بهبودي مسئلت داريم.

»منصوره گرجي« نايب رئيس 
فدراسيون شد

محمود شعاعي طي حکمي »منصوره گرجي« 
را به عنوان نايب رئيس فدراس��يون در بخش 
»بان��وان« ب��ه مدت دو س��ال منص��وب کرد.  
وي پي��ش از اين ؛ مس��ئول بخ��ش بانوان در 
کارگروه صعودهاي ورزش��ي فدراس��يون بود. 
شايان ذکر است؛ رئيس فدراسيون کوه نوردي 
و صعودهاي ورزش��ي، طي نامه ئي از زحمات 
»ظريفه رحي��م زاده« نيز در مدت تصدي اين 
مسئوليت تقدير و تشکر کرد. شايان ذکر است: 
نايب رئيس بانوان فدراسيون روزهاي يکشنبه 
از ساعت 16:30 الي 18:30 در فدراسيون آماده 
 پاس��خگويي به مراجعات عمومي مي باش��د.
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ماراتن اورست

همه س��اله در روز 29 م��ي، همزمان با 
سالگرد نخس��تين صعود بام دنيا اورست 
توسط ادموند هيالري و تنسينگ نورگي، 
مس��ابقه ماراتن كوهن��وردي از نزديكي 
محل كمپ اصلي اورس��ت يعني دهكده 
گوراكش��ب با حدود ارتفاع 5300 متر تا 
2000 متر پائين تر يعني دهكده نامچه بازار 
 به مس��افت 42 كيلومتر برگزار مي گردد. 
به��ار 2010  مناس��بت در  ب��ه همي��ن 
ني��ز اين مس��ابقه با حض��ور 135 تن از 
عالقمن��دان ك��ه اغلبش��ان را ش��رپاها 
 تش��كيل م��ي دادن��د برگ��زار گردي��د.

ب��ا  مهي��ج  مس��ابقه  اي��ن  پاي��ان،  در 
قهرمان��ي Sudip Kulung Rai از 
س��ولوخومبو به پايان رسيد. وي با زمان 
س��ه س��اعت و 41 دقيق��ه و 20 ثانيه به 
 Samir مقام نخس��ت دس��ت يافت و
رس��يد. دوم  مق��ام  ب��ه   Tamang 

ناكامي در صعود سريع اورست

ك��ه  آمريكاي��ي  كوهن��ورد  كالگ  چ��اد 
قصد داش��ت تا با صعودي س��ريع و بدون 
به��ره گيري از اكس��يژن مصنوعي ركورد 
س��ريعترين فات��ح قله اورس��ت را به خود 
اختص��اص دهد پس از مواجه��ه با هواي 
خراب، ناكام از ارتفاع 8500 متر بازگشت. 
در بامداد روز 23 مي چاد كالگ كوهنورد 
آمريكايي در حاليكه تنها 12 ساعت از آغاز 
صعودش از كمپ اصلي مي گذش��ت و در 
اين مدت زمان توانس��ته بود بالغ بر 3000 
متر ارتفاع بگيرد، بدليل مواجهه با باد شديد 
مجبور به بازگش��ت به كمپ اصلي ش��د. 
بدين شكل روياي اين كوهنورد آمريكايي 
با شكست مواجه ش��د. چاد براي بازگشت 
 به كمپ اصلي تنها 7 س��اعت صرف نمود. 
او اميدوار بود بار ديگر شانس خود را براي 
صع��ود آزمايش نمايد اما آغ��از خرابي هوا 
و ترك منطقه توس��ط اغلب تيمها موجب 

نااميدي چاد و ترك منطقه گرديد.

حضور يک تيم غارنوردي لهستاني در ايران

پي��رو تعام��الت بين الملل فدراس��يون در زمين��ه ي غارنوردي 
،تيم��ي متش��کل از 3 غارنورد لهس��تاني و يک گياه ش��ناس-

تاري��خ  از  ايران��ي  تي��م  دو  به هم��راه  س��وئدي،  غارن��ورد 
اکتش��افي- برنام��ه ی  ي��ک   89/3/6 لغاي��ت   89/2/26
گذاش��تند. اج��را  ب��ه  کرمانش��اه  اس��تان  در  را   غارن��وردي 
جه��ت اس��تفاده بهينه از اين اکسپديش��ن، دو تي��م ايراني نيز 
متش��کل از مربيان غارنوردي و غارنوردان، در دو مقطع زماني 
5 روزه همراه تيم لهستاني-سوئدي خواهند بود. از ويژگي هاي 
جانب��ي و خاص اي��ن برنامه، حض��ور دو گياه ش��ناس ايراني و 
س��وئدي در کل م��دت زمان اج��راي برنامه جهت بررس��ي و 
مطالعه پوش��ش گياهي منطقه است. بديهي است نتايج حاصل 
از اجراي اين گونه برنامه ها به انتقال و تبادل تجربيات و دانش 
غارنوردي و غارشناس��ي و به روند رو به رشد غارنوردي ايران 

کمک ش��اياني خواهد کرد.

سرپرس��ت برنامه: عليرضا بالغي
اعضاي ايراني تيم اول )از 26 لغايت 31 ارديبهشت(:

مجيد اسکندري، آرش ياسمن پور، جليل نوروزي اعضاي ايراني تيم دوم 
 )از 1 لغايت 6 خرداد(:حسين بوئيني، حسني، جليل نوروزي، يوسف واقف

برگزاري چهارمين دوره کالس زمين شناسي و کارست

»شناخت  کارست-  و  زمين شناسي  کالس  دوره  سه  برگزاري  پيرو 
مورفولوژي کارست )مروري بر چگونگي شکل گيري غارها(«- )دو دوره 
در   - نفر   53 حضور  با   – عمومي  دوره  يک  و  غارنوردي  مربيان  ويژه 
بهمن ماه سال 88(، چهارمين دوره نيز با ميزباني هيئت کوه نوردي استان 
 16 تاريخ  در  دوره  اين  شد.  برگزار  ياسوج  شهر  در  کهگيلويه و بويراحمد، 
ارديبهشت سال جاري، در سالن اجتماعات استانداري کهگيلويه و بويراحمد 
توسلي  توسط مهندس عباس  استان  از عالقه مندان  نفر  با حضور 24  و 
اين  مطالب  فصل  سر  گرديد.  برگزار  زمين شناسي(  ارشد  )کارشناس 
شناخت  اهميت  کارست2-  تعريف  و  مقدمه   -1 از:  بودند  عبارت  دوره 
کارست4-ناهمواري هاي  عمل  کارستي3-چگونگي  ناهمواري هاي 
مختلف  اشکال  کارستي6-  سنگ هاي  گروه  ايران5-  در  کارستي 
غارها9- چشمه ها  داخلي  تزئينات  و  کاني شناسي  کارست7- گسل ها8- 
مي شود،  نشان  کارست.خاطر  رده بندي  کارستي10-  آب  جريان هاي  و 
بخش غارنوردي کارگروه کوه نوردي، به زودي زمان برگزاري کالس هاي 
خواهد  اعالم  را  غار  در  غواصي  و  غار  نقشه برداري  غارنوردي،  پزشکي 
کرد، هم چنين هيئت ها، گروه ها، باشگاه ها و ساير متقاضيان کالس هاي 
و  »زمين شناسي  دوره  و  مربي گري(  و  پيشرفته  )کارآموزي،  غارنوردي 
با  تماس  طريق  از  را  دوره  برگزاري  درخواست هاي  مي توانند  کارست« 
يک شنبه  و  شنبه  )روزهاي  ورزشي  صعودهاي  و  کوه نوردي  فدراسيون 
نمايند. اعالم   caving@mfi.ir ايميل  با  يا   )17 ساعت  از   بعد 

اسامي منتخبين جشنواره عکس اعالم شد

پس از برگزاري دومين و سومين جلسه هيئت داوران مربوط به جشنواره عکس » صعود به بام ايران در يک نگاه » و از ميان 290 
اثر راه يافته به بخش داوري، در نهايت 40 عکس به عنوان آثار منتخب، جهت ارائه در نمايشگاه اين جشنواره مشخص شدند. 

شايان ذکر است: بر اساس اعالم قبلي در فراخوان جشنواره؛  3 اثر در بخش »صعود زمستاني سراسري سال 88 به دماوند« و 3 اثر نيز 
در بخش »آزاد« به عنوان آثار برگزيده هيئت داوران انتخاب شدند که طي مراسمي مقارن با برپايي نمايشگاه عکس معرفي و جوايز 
 نفيسي به آنان اهداء خواهد شد. ضمن اين که همزمان با برپايي نمايشگاه، يک اثر نيز به انتخاب بازديدکنندگان برگزيده خواهد شد. 

اسامي افرادي که آثار آنان به نمايشگاه راه يافته است عبارتند از: ]تقدم و تأخر ندارد[
احس��ان جمالي )2 عک��س( – کاوه فرزانه )3 عکس(- محمد گائيني)5 عکس(- محمد آفرين زاد)1 عکس(- حس��ين اصغري)2 
عک��س(- عل��ي علي محم��دي)3 عکس(- نيما مهرباني)4 عکس( – غ��الم بهرامي) 1 عکس( – ابوالفض��ل زماني )1 عکس(- 
اميرميرجليل��ي)2 عک��س( – محمد علي فوقاني مقدم)1 عکس( – محم��د رزازان ) 2 عکس( – الهام هدايتي ) 1 عکس(- محمد 
حسين عسکري)2 عکس( – ليال طباطبايي اصل )1 عکس( – سعيد مهدي هاشميان)3عکس(- محمد نصيري)3 عکس(- علي 

عزيزي اصل)1 عکس(- مجيد نبيان) 1 عکس( – مهدي مصطفي )1 عکس(
دبير خانه مس��ابقات ضمن س��پاس از يکايک شرکت کنندگان در اين جشنواره و هم چنين مساعدت هيئت محترم داوران، زمان و 

محل برپايي نمايشگاه مربوطه را نيز به زودي اعالم خواهد کرد.

پسر13ساله؛
جوانترينفاتحاورست

يک پسر سيزده ساله آمريکايي عنوان جوان ترين فاتح قله اورست را به دست 
آورده است.اگر چه هر سال ده ها کوهنورد خود را به قله اورست مي رسانند، 

اما موفقيت جوردن رومرو 13 ساله، استثنايي است.
جوان ترين کوهنوردي که قبل از جوردن قله اورست را فتح کرده بود تمبا تشري، 
 يک جوان نپالي اس��ت که هنگام رس��يدن به قله اورست شانزده سال داشت.
جوردن رومرو که پدرش او را همراهي مي کرد به اتفاق گروهي از کوهنوردان 

موفق شد خود را به قله کوه اورست که مرتفع ترين کوه جهان است برساند.
اين عده ماه گذشته برنامه خود را از بخشي از کوه اورست که مشرف به خاک 

چين است شروع کردند.
تع��دادي از کوهن��وردان از خان��واده روم��رو به دلي��ل اين که اج��ازه داده اند 
ج��وردن در ي��ک چنين س��ن کمي از کوه اورس��ت باال برود انتق��اد کرده اند 
 ول��ي پدر او م��ي گويد باال رفتن از بخش متعلق به چي��ن خطر کمتري دارد.
در حال��ي که نپال بر اين نکت��ه تاکيد مي ورزد که کوهنوردان بايد دس��تکم 
 شانزده سال داشته باشند، چين محدوديتي براي سن کوهنوردان قائل نيست.
 هدف جوردن اين است که به قله مرتفع ترين کوه ها در قاره هاي جهان صعود کند.
جوردن تا کنون مرتفع ترين قله کوه ها در 6 قاره را فتح کرده و برنامه بعدي او 

باال رفتن از کوه وينسون مسيف، در قطب جنوب است.

 هنگامي که او بيشتر از 10 سال نداشت موفق شد از کوه کليمانجارو در آفريقا باال برود.
جوردن از قله اورس��ت به مادرش تلفن کرده و خبر موفقيت خود را داد. .مادر 
جوردن مي گويد از موقعيت پس��رش خوشحال است و به او افتخار مي کند. . 
البته هنگامي که جوردن به سالمت از اورست پايين آمده و خود را به اردوگاه 

دامنه کوه در نپال برساند، مادر وي بيشتر خوشحال خواهد شد.

رئيس فدراسيون و شرکت در اجالس 
هيئت رئيسه کوه نوردي آسيا

محمود ش��عاعي رئيس فدراس��يون کوه نوردي 
و صعودهاي ورزش��ي در اجالس هيئت رئيس��ه 
کوه نوردي آس��يا در قرقيزس��تان شرکت کرد. 
اي��ن اجالس در ش��هر »بيش��کک« و به مدت 
دو روز برگزار ش��د. شايان ذکر است: جمهوري 
اس��المي ايران، نايب رئيس��ي فدراس��يون کوه 

نوردي آس��يا)UAAA( را به عهده دارد.
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نظافت پناه گاه سرچال
در تاريخ 88/3/15 با همکاري کوه نوردان کالردش��ت کليه اتاق هاي 
پناه گاه س��رچال مورد نظافت قرار گرفت. متاسفانه کوه نورداني که در 
اوايل سال به اينجا صعود کرده بودند زباله هاي خود را در گوشه اتاق 

ها تلمبار کرده که منظره نامناسبي ايجاد شده بود.

نظافت پناه گاه سرچال
در تاريخ 88/4/19 با همکاري کوه نوردان کالردشت اتاق هاي پناه گاه 
مورد نظافت قرار گرفت. وضعيت س��رويس هاي بهداش��تي پناه گاه 
اسفناک بود. بطري هاي خالي در داخل سرويس ها و راهرو موج مي 
زد و باعث گرفتگي سرويس ها شده بود. پس از جمع آوري بطري ها 
با استفاده از شيلنگ آب را به داخل سرويس ها هدايت کرده و سرويس 
ها بار ديگر آماده استفاده قرار گرفت. در ضمن آب لوله کشي پناه گاه 

نيز راه اندازي شد.

نصب پل چوبي در تنگ گلو
بهار امسال به علت ازدياد آب رودخانه سردآبرود عبور و مرور از رودخانه 
در تنگ گلو با سختي انجام مي شد که براي رفع اين مشکل با نصب 

پل چوبي رفت و آمد براي کوه نوردان به سهولت انجام مي گيرد. 

راه سازي
همه ساله به علت حرکت يخچال راه مالرو سرچال به علم چال تخريب 
مي ش��ود. با توجه به حوادثي که در منطقه علم کوه رخ مي دهد و به 
علت نبود امداد هوايي، اس��تفاده از چارپايان بر س��رعت امداد و نجات 
از راه زميني مي افزايد و همچنين جهت س��هولت دسترس��ي سنگ 
نوردان به ديواره، بازس��ازي اين راه بر روي يخچال علم چال ضروري 

به نظر مي رسد.

در تاريخ 88/5/2 به همراه چند کارگر به منطقه رفته که طي آن جاده 
مورد مرمت و بازسازي قرار گرفت. 

پاک سازي منطقه حصارچال
با توجه به باد هاي شديدي که امسال در منطقه وزيده بود و با توجه به 
اينکه بيشتر کوه نوردان از مسير حصارچال به علم کوه صعود مي کنند 

زباله هاي زيادي در منطقه حصارچال پخش شده بود.
به منظور پاکسازي منطقه در تاريخ 88/6/1 به اتفاق 6 کارگر به منطقه 
رفته و تقريبا کل منطقه از ابتداي تنگ گلو تا درياچه هاي حصارچال 

مورد پاکسازي قرار گرفت.
متاسفانه بنا به اظهارات آقاي ابوالحسن احساني که از گله داران منطقه 
خرم دشت و حصارچال مي باشند امسال تعداد 11 رأس از گوسفندانش 

بر اثر خوردن زباله و به خصوص پالستيک تلف شده است!!    

مرمت و بازسازي پناه گاه سرچال
همه ساله بر اثر سهل انگاري برخي از کوه نوردان که در اواخر فصل از 
پناه گاه استفاده مي کنند درب و پنجره ها را باز گذاشته، که اين عمل 
موجب مي شود بر اثر باد و طوفان هاي شديد درب و پنجره ها از جا 
کنده ش��ود. پله هاي ورودي پناه گاه نيز بر اثر انبساط و انقباظ حاصل 
از ذوب يخ و برف آس��يب جدي ديده بود. متاس��فانه عالوه بر ديواره 
ها و امسال روي شيشه پنجره ها نيز با رنگ يادگاري نوشته شده بود.
در تاريخ 88/6/7 به همراه چند کارگر و بنا و جوشکار به پناه گاه سرچال 
صع��ود کرده که ط��ي آن کارهاي زير جهت مرم��ت و تعمير پناه گاه 

انجام گرفت:
1- تعويض شيشه هاي شکسته شده پنجره ها

2- شستشوي يادگاري هاي نوشته شده روي شيشه ها با بنزين
3- جوش کاري درب ها و پنجره هاي شکسته شده 

4- تعمير و مرمت پله هاي ورودي 
5- تعبيه ميله هايي بر روي پنجره ها براي شکس��تگي آن در فصل 

صعود
6- خاکبرداري در قسمت پشت پناه گاه براي جلوگيري از نفوذ رطوبت 

به داخل اتاق ها
7- حصار کش��ي محل جمع آوري زباله به منظور جلوگيري از پخش 

شدن آن توسط باد
8- بند کشي قسمت هايي که تخريب شده بود

در ضمن بارها توس��ط 7 قاطر که ش��امل سيمان و آهن آالت و ساير 
وسايل مورد نياز بود به پناه گاه حمل شد.

از ابتداي امسال تا تاريخ 88/6/12 مقادير زباله هاي جمع آوري شده از 
منطقه علم کوه به شرح جدول زير مي باشد:

منطقه تعداد قاطر    
حصارچال  6
علم چال  7
سرچال  8

هر قاطر سه گوني بزرگ زباله حمل مي کند

در پايان از همه کوه نوردان و عالقه منداني که از پناه گاه سرچال استفاده 
مي کنند خواهش��منديم در حفظ و نگهداري آن کوش��ا باشند چرا که 

هزينه هاي حفظ و نگهداري آن قابل توجه مي باشد.
در ضمن از آقاي دادخواه که از کوه نوردان گيالن مي باش��ند نهايت 
تش��کر وقدرداني را داريم چراکه در جمع آوري زباله ،کمک هاي بي 
دريغ و چش��م گيري به چاروادارن نموده اند. و همچنين از گروه کوه 
نوردي بانوان بانه نيز قدرداني مي نماييم چرا که همه س��اله وقتي به 
پناه گاه سرچال صعود مي نمايند کليه اتاق هاي پناه گاه را نظافت کامل 

مي کنند.

عملکرد مجتمع ورزشي کوهستاني رودبارک 
عليدوست فرضی
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عمليات آماده سازي غار »بورنيک« جهت بهره برداري آموزشي )آموزشهاي غارنوردي( از تاريخ 
 25 لغايت 27 فروردين ماه سال جاري توسط بخش غارنوردي کارگروه کوه نوردي انجام شد. 
پيرو بخش��نامه ارس��الي فدراسيون کوه نوردي و صعودهاي ورزش��ي به هياتهاي تابعه در 
سال 87 مبني آماده سازي و تجهيز يک غار در هر استان و نياز به فضاي آموزشي مناسب 
و اس��تاندارد جهت اجراي تکنيکهاي SRT براي اس��تفاده مربي��ان و عالقه مندان، بخش 
غارنوردي کارگروه کوه نوردي پس از بررس��ي چندين غار در استان تهران و نيز 5 مرحله 
بازديد از غار بورنيک در س��ال گذش��ته و طراحي مسيرها و شرايط مورد نياز براي آموزش 
غارنوردي، از تاريخ 25 لغايت 27 فروردين ماه سال جاري عمليات آماده سازي غار بورنيک 
را جهت بهره برداري آموزشي انجام داد. از داليل انتخاب اين غار مي توان به نزديکي به 
ش��هر تهران، نزديکي به روستا، دسترسي سريع به خودروي امدادي، مناسب بودن فضاي 

 بيرون غار جهت اطراق و آموزش، وجود چاه هاي مناس��ب جهت آموزش و ... اشاره کرد.
تي��رول،  مس��ير  ت��راورس،  مس��ير  ب��ه  ت��وان  م��ي  ش��ده  ايج��اد  مس��يرهاي  از 
ف��رود  و  صع��ود  مس��يرهاي   ،)Deviation( انح��راف  مس��ير  معل��ق،  ت��راورس 
داش��ت. اش��اره   ... و  چ��اه  داخ��ل  ه��اي  کارگاه   ،)Rebelay( اي   مرحل��ه 

 اس��امي ش��رکت کنندگان :
 1-وحي��د مص��دري )مس��ئول واح��د آم��وزش( 2-عليرض��ا بالغ��ي )هم��کار بخ��ش( 
3-امير حس��ين جاب��ر انص��اري )مس��ئول بخش( 4-رحم��ان مير طيب��ي )هم��کار کميته( 
5-عل��ي ول��ي زاده )هم��کار فدراس��يون( 6-محم��د وجدان��ي 7-ابوالفض��ل کوه��زاده 
احم��ر( 10-محم��د ش��املو )امدادگ��ر ه��الل  اس��کندري 9-عل��ي ش��املو   8-مجي��د 

آماده سازي غار»بورنيک«جهت بهره برداري آموزشي
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آسيب ديدگي ها در

سنگ نوردي

ارزيابي   سنگ نوردان آسيب ديده درده سال گذشته, نتايج قابل توجهي دربردارد:

-بيش ازهشتاد درصد آسيب ديدگي هاو عالئم ناشي ازفشاردرباال تنه متمرکزشده اند.
-بيش ازپنجاه درصد آسيبب ديدگي ها وعالئم ناشي ازفشارمربوط به دست هاست.

-شست ونه درصد از مشکالت را سندروم هاي ناشي از فشار تشکيل مي دهند و سي ويک درصد باقي مانده را جراحات شديد.
-از 284   سنگ نورد،22نفر به دليل شکستگي،آسيب هاي وارد برتاندون يا سندروم هاي فشاربرعصب به جراحي نيازداشتند.

 -از 284   سنگ نورد،16نفر از درد دائمي در ناحيه کمر شکايت مي کردند.
-از 284   سنگ نورد،31 تن با افزايش کشيدگي ماهيچه در امتداد ستون فقرات روبرو بودند.

-از 284   سنگ نورد،ستون مهره هاي 5نفر به دليل بيرون زدگي ديسک جراحي شد.
-فراوان ترين آسيب ديدگي،پارگي پولي بود.

-فراوان ترين سندروم ناشي از فشار، التهاب تاندون انگشتان بود.
-با مقايسه با ده سال پيش، مشکالت شانه و پا روبه رشد است.

رايج ترين جراحات و عالئم ناشي از فشار در ميان 284نفر   سنگ نورد: 
التهاب پوشش تاندون                62نفر
47نفر تورم مفاصل انگشت  
38نفر آسيب ديدگي آرنج  
آسيب هاي وارد بر پولي                37نفر
21نفر سندروم فشار عصبي  
شکستگي                 21نفر
12نفر کشيدگي تاندون  
7نفر عالئم ناشي از فشار بر شان             
7نفر جراحات وارد برمنيسک زانو  
آسيب هاي وارد برتاندون خم کننده               2نفر

اين جدول جزئياتي است از بخش هايي که اين284 نفر از سندروم هاي ناشي از فشار وآسيب ديدگي رنج مي برند:
 دست  55 
 شانه    8

 آرنج   18 
 پشت   7
 پا       8

 زانو     4 

ترجمه : سميه تابش ، ساجده سلطاني
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طول  در  جمعيت   سنگ نوردان  تحليل  و  تجزيه  با 
: يابيم  مي  دست  زير  تغييرات  به  گذشته،  سال   ده 

-جمعيت   سنگ نوردان جوان تر مي شود.
-نسل جديد   سنگ نوردان الغرند.

-تعداد بيشتري از  سنگ نوردان تمرين  هاي کششي انجام 
مي دهند و خود را گرم مي کنند.

-هشتاد درصد   سنگ نوردان ارزيابي شده داراي برنامه ي 
آموزشي هستند.

طب ورزشي بين جراحات شديد و سندروم هاي ناشي از 
فشار بيش ازحد، تفاوت قائل است. آسيب  ها نتيجه ي 
ضربه  هاي شديد مي باشند. مثاًل زماني که انگشت شما 
از  پا  اثر لغزش  انگشتي است وبر  داخل حفره اي تک 
انگشت آويزان مي شويد يکي از رباط هاي جانبي پاره 

شده و استخوان انگشت شما مي شکند .
سندروم ناشي از فشار نتيجه ي وارد آمدن فشار طوالني 
سيصد  زدن  مانند  است.  خاص  اي  ناحيه  به  مدت 
بارفيکس در روز و بدون وقفه، سپس در آرنج هاي خود 
احساس سوزش مي کنيد. اين بخش به بررسي آسيب 

ديدگي هاي شديد و بخش بعدي به بررسي سندروم هاي ناشي از فشار مي پردازد.
اغلب در دل کوه  ها سوانح پيچيده اي رخ مي دهد و بنابراين طبقه بندي آن ها دشوار است .اما 
 اطالعات دقيقي مبني بر وجود اينگونه آسيب ها در   سنگ نوردي داخل سالن نيز موجود مي باشد.
در اروپا ديواره هاي   سنگ نوردي و گيره ها براي ضمانت امنيت فرد تحت استاندارد 
هاي خاصي قرار ميگيرند. طي بررسي صورت گرفته در کشور انگلستان،از ميان يک 
ميليون وبيست ويک هزار بازديد، تنها پنجاه وپنج حادثه گزارش شد در حالي که در 
آلمان از ميان بيست و پنج هزارو بيست و شش بازديد، چهار مورد حادثه ديده شد.اين 

بدان معناست که در انگلستان شش درصد احتمان آسيب 
ديدگي وجود دارد در حالي که در آلمان اين احتمال به 
شانزده درصد مي رسد.احتمال صدمه ديدن شما در طول 

رانندگي بيش از آسيب ديدگي در طول تمرينات است.
 در اين ارزيابي منظور از آسيب ديدگي، هرگونه صدمه 
باشد. داشته  پزشک  به  مراجعه  به  نياز  که  است  اي 

جراحات جزئي تر ورايج تر مثل آسيب ديدگي کپسول 
قسمت  اين  اطالعات  در  انگشتان  کشيدگي  يا  مفصل 

محسوب نشده است.
از ديد طب ورزشي،کيفيت آموزش و تمرين   سنگ نوردي ارتقا يافته است.   سنگ نورداني که 
به طور صحيح و کامل آموزش مي بينند از سبک هاي قديمي پيروي نمي کنند. حرکاتي مانند 
 پرتاب کردن خود از گيره اي به گيره ي ديگر تا زماني که دست کارايي خود را از دست بدهد. 
بودند،  ها  ديدگي  آسيب  اصلي  عامل  خود  ظهور  ابتداي  در  که  آموزشي  هاي  تخته 
کنندگان  توليد  عالوه،  گرفتند.به  مي  قرار  استفاده  مورد  بيشتري  احتياط  با  و  کمتر 
باعث  کنند که کمتر  اي طراحي مي  به گونه  را  تجهيزات  اين  گيره هاي مصنوعي، 
زمان  يا  در هنگام   سنگ نوردي  ورزشکاران  بر  وارد  ديدگي شوند.اکثر صدمات  آسيب 
است. پابوده  خوردن  سر  يا  نشده  کنترل  سقوطي  از  ناشي  که  شده  حادث   تمرين 

تعريف و تشريح تعدادي از اصطالحات اساسي طبي قبل از صحبت در مورد خصوصيات 
هرجراحت، عاقالنه به نظرميرسد.

کبودشدگي ها رايج ترين جراحات در ورزش هستند. کبودي ها به سبب ضربه خوردن 
بافت هاي سطحي يا پارگي جزيي بافت هاي ماهيچه اي به وجود مي آيند. اين پارگي 

ها باعث جر خوردن رگ هاي خوني و درنتيجه خون مردگي مي شود.
کشيدگي ها و پارگي عضله به هنگام کشيده شدن بافت هاي ماهيچه در دو جهت 
زيرا  است  مشکل  شديد  کشيدگي  از  پارگي  دادن  تميز  اغلب  دهند.  مي  رخ  مخالف 

کشيدگي و پارگي بسيار به هم نزديکند.
انحراف و تغيير شکل هنگامي رخ مي دهد که مفصلي بيش از دامنه ي حرکت خود 
تحت فشار قرار گيرد اما به طور کامل جابه جا نشود.يک انحراف شديد ممکن است 
باعث پاره شدن رباط ها گردد که براي بازپروري و توان بخشي آن،تشخيص زودهنگام 

و درمان،ضروري به نظر ميرسد.
ما  اندازه اي است که  به  آنها  اهميت  اما  تراند  رفتگي ها غيرمعمول  در  و  شکستگي 
مجبور به بيان آن ها هستيم. شکستگي عبارت است از شکستن يک استخوان و در 

رفتگي،جابجا شدن استخوان از محل مرتبط به خود در مفصل است.
دنبال  به  و  بريد  مي  رنج  جراحتي  از  که  است  اين  بخش  اين  خواندن  از  هدف  اگر 

نوعي درمان هستيد،اولين مورد مراجعه به دکتر است.
را تجويز   R.I.C.Eاحتمااًل راه ها،او  بقيه ي  در ميان 
res شامل کلمات،R.I.C.E خواهند کرد. سرواژاه ي
t)استراحت(،Ice)يخ(،Compression)کمپرس(و

Elevation)ارتقا(مي باشد و يکي از رايج ترين راه 
کنار آمدن با  آسيب ديدگي است.

استراحت
درد يک زنگ خطر است .هشداريست که نشان مي 
دهد قسمتي از بدن آسيب ديده و نبايد آن را ناديده 
گرفت. بعد از هرگونه آسيب ديدگي بايد به درد توجه 
کرده و به سرعت استراحت کنند.به خاطر داشته باشيد 
ميزان درد هميشه ميزان جراحت را منعکس نمي کند. 
اغلب دردناک  پا  رباط هاي مچ  براي مثال،کشيدگي 
دليل  بدان  هاست.اين  رباط  آن  کامل  پارگي  از  تر 
است که کشيدگي باعث کشيده شدن و فشارآمدن به 
دريافت کننده هاي درد است در حالي که پارگي کامل 
در واقع سبب قطع دريافت کننده ها شده و بنابراين از 
فرستادن سيگنال درد توسط آن ها جلوگيري مي کند. اغلب درمورد قطع کامل رباط ها 
درد با تأخير و هنگامي که قسمت مورد نظر شروع به تورم کرد،خود را نشان مي دهد.

يخ
بيش از 4 ميليارد سال پيش،اين ترکيب منجمد از اتم هاي هيدروژن و اکسيژن به وجود 
آمد و همچنان به همان صورت اوليه باقي مانده است. بعد از هر عمل جراحي يا جراحتي 
براي نتيجه گيري بهتر از يخ صحبت به ميان مي آيد. تأثير خنک کنندگي يخ براي 
کاهش تورم و جريان خون به اندازه داروهاي موجود در 
بازار است.به دنبال هرآسيب ديدگي، يخ در اولين فرصت 
براي محل جراحت بکار مي رود. يخ يا به اصطالح"کول 
پک")مشتقات شيميايي که خاصيت خنک کنندگي دارند(
قرار  ناحيه آسيب ديده  بيست دقيقه روي  بايد در حدود 
گيرد. بعد از برداشتن يخ، جريان خون شدت خواهد يافت 
که با کمپرس رفع مي شود.)قسمت پايين را نگاه کنيد(از 
قرار دادن يخ يا پک به صورت مستقيم روي محل خود 
داري کنيد زيرا به آساني به پوست شما مي چسبد. حوله 
اي نازک بين يخ و پوستتان به صورت عايق عمل خواهد کرد و در همان حال به سرما 
اجازه نفوذ مي دهد.ثابت شده است که آب چهار درجه سيليسيوس موثرترين دما را براي 
خنک کردن جراحت دارد. يک راه آسان براي بدست آوردن آب در اين دما از تکنيک 

"يخ داغ" است.قراردادن قطعات يخ در آب اين کار را انجام مي دهد.
ثابت شده است که 5تا10 دقيقه کمپرس براي موارد فرمن بسيار موثراست. جريان زياد 
خون و به دنبال آن کمپرس يخ درواقع موثرترين قسمت درمان است.افزايش جريان 
خون، موادغذايي الزم را براي بهبودي تأمين ميکند.بنابراين حتي احساس سرماي ناشي 
الکل  تواند مفيد واقع شود.گرچه،عملکرد  ناحيه آسيب ديده مي  الکل روي  از ماليدن 

سطحي است اما سرماي يخ عماٌل مي تواند به بافت نفوذ کند.

کمپرس
استفاده از کمپرس تنها پس از حادث شدن جراحت شديد ضروري به نظر مي رسد.
پس از کمپرس يخ،رگ هاي کوچک خوني گشاد خواهد شد و بدين ترتيب جريان خون 
زيادي به سمت محل آسيب ديدگي هدايت مي شود،اين جريان خون بايد به وسيله ي 
کمپرس التيام يابد.بدون کمپرس،تورم دوباره به سادگي،تکرار و جريان بازگشت خون 
محدود خواهد شد.در حقيقت عمل کمپرس توصيه مي شود،فقط بايد مراقب گرفتگي 
باعث قطع جريان خون شود ممکن  باشيد.اگر محکم بستن محل زخم  جريان خون 

است سرعت بهبودي را کاهش دهد.
ارتقا

منظور از ارتقا،نگه داشتن ناحيه ي آسيب ديده باالتر از سطح قلب است. باال نگه داشتن 
محل جراحت به کاهش تورم و افزايش جريان عروقي از نقطه ي آسيب ديده به قلب 

کمک مي کند... )ادامه دارد(

One move too many منبع : کتاب

::   سنگ نورداني که به طور صحيح و کامل 
قديمي  هاي  سبک  از  بينند  مي  آموزش 
پيروي نمي کنند. حرکاتي مانند پرتاب کردن 
خود از گيره اي به گيره ي ديگر تا زماني 
 که دست کارايي خود را از دست بدهد ::
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کش��ور نپال ب��ا طول 800 کيلومتر و مس��احت 
147181 کيلومت��ر مربع نودوس��ومين کش��ور 
 N 44 و °86 ط��ول ش��رقي و E جه��ان در
32 و °36 ع��رض ش��مالي و در  منطقه زماني 
5:45+ قرار دارد. اين کشور توسط چين و هند 
که تنه��ا همس��ايگان تاريخي بس��يار طوالني 
آن اس��ت و نش��ان از آن دارد ک��ه زندگي در 
 منطقه هيماليا به 9000 سال قبل باز مي گردد.
در تقس��يمات کش��وري، نپ��ال ب��ه 14 منطقه 
 )District( و 75 ناحي��ه يا بخش )Zone(
تقس��يم شده است. پس از کودتاي سال 2008 
ميالدي و برکناري پادش��اه بيرن��درا بيربيکرام 
شاه )Birendra Birbikram shah( از 
قدرت، مائوئيس��ت ها )Maoist( در انتخابات 
10 آپري��ل هم��ان س��ال ب��ا کس��ب اکثريت 
کرس��ي هاي مجلس روي کار آمده و تش��کيل 
دولت ائتالفي ک��ه در برگيرندة اکثريت احزاب 
بود،  مي دهند. پس از آن، انتخابات دوم در 28 
مي همان سال برگزار شده و اکثريت آرا خواستار 
تش��کيل دولت جديد مي شوند. در اين انتخابات 
تنها 4 عضو مخالف سلطنت طلب وجود داشت. 
در نهايت در پي آن جمهوري دموکراتيک نپال 
ش��کل مي گيرد. با وجود اع��الم اين مطلب که 
تمامي اي��ن انتخابات در فضايي س��الم و آرام 
برگزار مي گردد اما تنش هاي سياس��ي ناشي 

 از تقسيم قدرت بين احزاب کماکان ادامه دارد.
براس��اس آخرين آمار در سال 2009 ميالدي، 
جمعيتي بالغ بر 29331000 نفر در اين کش��ور 
زندگي مي کنند. نرخ رش��د جمعيت 2/2 درصد 
مي باشد و به ازاي هر 100 هزار نفر جمعيت 21 
پزشک وجود داشته و مش��غول فعاليت هستند. 
همچنين مي��زان مرگ و مير نوزادان 56 نوزاد 
در ه��ر 1000 تولد در س��ال )تا س��ال 2005 
ميالدي( به ثبت رس��يده اس��ت. نرخ باسوادي 

اين کش��ور نيز 53/24 درصد مي باش��د.
ن��ژاد مردم اين کش��ور: 53 درص��د نپالي، 18 
درص��د بيه��اري، 5 درص��د ت��ارو، 5 درص��د 
تامان��گ، 3 درصد نيواري و... مي باش��د.80/6 
درص��د مردم نپ��ال پي��رو مذهب هن��دو بوده 
و مابق��ي پي��رو ادي��ان ديگر از جمل��ه: بودايي 
10/7 درص��د، اس��الم 4/2 درص��د، مون��دوم 
)Mundhum( 3/6 درصد، مس��يحيت 0/5 
 درصد و س��اير مذاهب 0/4 درصد مي باش��ند.

در نپ��ال گويش ه��اي متعددي وج��ود دارد اما 
زبان رسمي آن نپالي است و بيش از 48 درصد  
جمعيت آن به اين زبان س��خن مي گويند. ساير 
زبان ه��اي آن عبارتند از: مايتيل��ي، بوجپوري، 

ت��ارو، تامان��گ، ني��واري، م��اگار، آوادي و... .
ل  نپ��ا ي  ش��هر ها ي��ن  مهمتر ز  ا
 ، ) يتخ��ت پا ( و  ن��د تما کا ب��ه  ن  ا مي ت��و

ا  ر پخ��ا ، ر ليت پو ال ، ت نگر ا ير و
. د ه ک��ر ر ش��ا گن��ج ا بير و

واح��د پ��ول اين کش��ور روپي��ه نپال��ي و برابر 
ه��ر  حاض��ر  ح��ال  در  اس��ت.  پايس��ا   100
مي باش��د. ري��ال   145 مع��ادل  روپي��ه   70 
ب��ه دليل وج��ود طبيع��ت زيبا و بک��ر، صنعت 
توريس��م و گردش��گري در اي��ن کش��ور رونق 
ف��راوان يافت��ه و مي ت��وان همه س��اله ش��اهد 
طبيعت گ��ردان،  گردش��گران،  مس��افرت 
 کوه نوردان و... بس��ياري به اين س��رزمين بود.
از مهمتري��ن و بارزتري��ن ويژگي ه��اي نپ��ال 
قرارگيري بخش مهمي از رشته کوه هاي هيماليا 
در ش��مال آن اس��ت. به طوري ک��ه از 14 قله 
باالتر 8000 متر در جهان، 9 قله در اين کشور 
قرار داشته که يا تمامًا در خاک اين کشور واقع 
شده و يا در بخش هاي مرزي آن با چين )تبت( 
و هند ق��رار گرفته اند. به دليل وجود بارش ةاي 
موس��مي فراوان در طول س��ال و يخچال هاي 
عظي��م هيماليا، نپال با دارا بودن 2/8 درصد از 
آب هاي شيرين جهان از پرآب ترين کشورهاي 
سرش��اخه هاي  اصلي ترين  هم چنين  دنياس��ت. 
رود گن��گ از دامنه هاي هيماليا در اين کش��ور 
سرچش��مه گرفته و پس از طي 2495 کيلومتر 
و عبور از کش��ورهاي هند و بنگالدش به خليج 

بن��گال مي ري��زد.

Nepalنپال

هادي صابري
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سلس��له جبال هيماليا و يا به طور خالصه هيماليا، 
رش��ته کوهي است در آسيا که ش��به قاره هند را 
به طور گس��ترده اي از فالت تب��ت جدا مي کند. 
هيماليا نام کوهستان بسيار عظيمي است شامل: 
قره ق��روم، هندوکوش و رش��ته کوه هاي کوچکتر 
ديگ��ر که خ��ارج از برآمدگ��ي پامير ق��رار دارد. 
به عالوه رشته کوه هيماليا بلندترين منطقه سيارة 
زمين و جايگاه بلندترين قله هاي جهان و هش��ت 
هزار متري هايي از جمله اورست، K2 و ... است.

تئوري هاي جديد نحوه شکل گيري و پديد آمدن 
هيماليا را بدينگونه تشريح مي کنند که: 71 ميليون 
سال قبل پهنه هند و استراليا شروع به حرکت به 
س��مت شمال کرده و با پيشروي 15 سانتي متري 
در هر سال و در حدود 10 ميليون سال قبل در اثر 
برخورد اين پهنه با اوراس��يا )اروپا � آسيا( و فشار 
ناشي از حرکت اين منطقه به سمت شمال رشته 
عظي��م هيماليا پديد مي آيد. ب��راي درک مقياس 
فوق العاده عظيم اين رشته کوه در نظر بگيريد که 
آکونکاگوآ در رشته کوه آند به ارتفاع 6962 متر و 
)22841 فيت( بلندترين قله در خارج از آسياست، 
در حالي که رش��ته کوه هيماليا بيش از 100 کوه 

فراتر از 7200 متر را شامل مي شود. 
بسياري از بزرگ ترين و اصلي ترين رودهاي جهان: 
گنگ، اين��دوس، براهماپوترا، مکنگ، س��الوين، 
رود س��رخ، ژون جيان��گ، چااوپرايا، اي��راوادي، 
آمودريا، س��يردريا، تاري��م و رودزرد )هوانگهو( از 
هيماليا سرچش��مه مي گيرند و آبگير گل آلود آنها 
کشورهايي چون: افغانس��تان، بنگالدش، بوتان، 
جمهوري خلق چين، هند، نپ��ال، برمه، کامبوج، 
تاجيکستان، ازبکس��تان، ترکمنستان، قزاقستان، 

قرقيزس��تان، تايلن��د، الئوس، ويتن��ام، مالزي و 
پاکس��تان مي باش��ند که تقريبًا نيمي از جمعيت 

جهان را در خود جاي داده و در آن ساکتند.
هيمالي��ا عميقًا س��ازنده و ش��کل دهنده فرهنگ 
جنوب آسياست. بسياري از قلل هيماليا در مذاهب 

بودا، هندو و سيکيم مقدس شمرده مي شوند.
رش��ته اصل��ي هيمالي��ا از غ��رب به ش��رق و از 
براهماپوت��را  رود  دره  ت��ا  اين��دوس  رود  دره 
ق��رار گرفت��ه و به ش��کل قوس��ي )کمان��ي( به 
ط��ول 2400 کيلومت��ر )1491 ماي��ل( با عرض 
حداکث��ر 400 کيلومت��ر )294 ماي��ل( در منطقه 
Kashmir-( غرب��ي کش��مير و ش��ين جيانگ

Xinjiang( و ع��رض حداق��ل 150 کيلومت��ر 
)93 ماي��ل( در منطقه ش��رقي تب��ت و آرونچال 
 )Tibet-Arunchalpradesh( پ��رادش 
اس��ت. ش��ده  گس��ترده  و   کش��يده 
اين رشته شامل سه زيرشاخه بسيار وسيع بوده که 
بخش شمالي اين رشته شامل بيشترين، بلندترين 
و شناخته شده ترين قلل بوده و به هيمالياي بزرگ 
يا هيمالياي داخلي معروف است. گياهان و جانوران 
منطق��ه هيماليا با توجه به ش��رايط آب و هوايي، 
 ميزان بارندگي، ارتفاع و نوع خاک تغيير مي کنند.
آب و هواي اين منطقه از آب و هواي منطقه حاره 
)گرمسيري( در ارتفاعات پايين کوه تا برف و يخ 
دائمي در اتفاعات باال متغير اس��ت. ميزان بارش 
س��االنه در هيماليا از غرب به س��مت شرق و در 
طول بخشهاي پيشين )جنوبي( اين رشته افزايش  
پي��دا مي کند. اين تنوع آب و ه��وا، ارتفاع، بارش 
و ش��رايط خاک باعث به وج��ود آمدن گونه هاي 

بسيار متنوع گياهي و جانوري در آن شده است.

هيماليا ش��امل حدود 15000 يخچ��ال بوده که 
در ح��دود 12000 کيلومت��ر مکع��ب از آب هاي 
ش��يرين جه��ان را در خود ذخي��ره دارد. يخچال 
78 کيلومتري س��ياچن در مرز هند و پاکس��تان 
دومي��ن يخچال طوالني در منطقه خارج از ناحيه 
قطبي اس��ت برخي از معروفتري��ن يخچال هاي 
 ،)Gangotri( هيمالي��ا عبارتند از: گانگوت��ري
يامونوتري )Yamunotri( در منطقه اوتاراکاند 
بياف��و   ،)Nubra( نوب��را   )Uttarakand(
)BiaFu( و بالتورو )Baltoro( در منطقه قره قروم. 
 )Sikkim( در منطقه س��يکيم )Zemu( زم��و
اورس��ت. منطق��ه  در   )Khumbo(  خومب��و 

همچني��ن به دليل وج��ود ش��رايط آب و هوايي 
خاص، بارش هاي ف��راوان و يخچال هاي عظيم 
وجود درياچه هاي کوهس��تاني چش��مگير است. 
صده��ا درياچ��ه کوچ��ک و ب��زرگ در ارتفاعات 
گوناگون هيماليا به چش��م مي خورد. وس��يع ترين 
 Pangong( درياچ��ه هيمالي��ا پانگونگ تس��و
Tso( در ارتف��اع 4600 متري اس��ت که داراي 
ع��رض 8 کيلومت��ر و ب��ه ط��ول 134 کيلومت��ر 
مي باش��د. از ديگر درياچه هاي قابل توجه درياچه 
ايال��ت  در   )Gurudugmar( گرودوگم��ار 
در  و   )North Sikkim( ش��مالي  س��يکيم 
ارتف��اع 5148 مت��ري )17000 فيت( اس��ت که 
البت��ه بلندترين درياچه جهان نمي باش��د. از ديگر 
درياچه ه��اي مهم هيماليا مي توان به تس��ونگمو 
)Tsongmo( در نزديک��ي م��رز چي��ن و هند 
در س��يکيم و درياچ��ه تليچ��و )Tillicho( در 
 ارتفاع 4949 متري در منطقه آناپورنا اش��اره کرد.

Himalayaهيماليا
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کوهمقدس

 )Beni( در نخستين روز خروج از کاتماندو و گذر از پخارا تا بني
و دستيابي به روستاي داربنگ، در سمت شمال )راست( قله اي 
بس��يار زيبا و باشکوه به چش��م مي خورد که نام آن ماچاپوچره 
)Machapuchare( مي باشد. ماچاپوچره کوهي است که 
در منطقه آناپورنا هيمال )Annapurna Himal( در شمال 
مرکزي نپال واقع شده است. اين کوه توسط مردم بومي و محلي 
 Gad( خداي شيوا )مقدس شمرده شده و بخصوص وقف )نثار
 Shiva( ش��ده اس��ت و از اين رو صعود آن ممنوع مي باش��د.
موقعي��ت: ماچاپوچره در انتهاي ي��ک يال مهميز طوالني قرار 
گرفته، از رش��ته اصلي آناپورنا هيمال به سمت جنوب کشيده 
شده است و مرز ش��رقي منطقه حفاظت شدة آناپورنا را شکل 
مي دهد. )منطقه حفاظت شده آناپورنا مبداء پياده روي بسيار زيبا 
و مورد توجه و مورد عالقه گردش��گران و دسترس��ي به محل 
بيس کمپ جبهه جنوب آناپورنا و قلل زياد کوچکتر ديگر است.( 
اين قله در 25 کيلومتري شمال پخارا، مهمترين و اصلي ترين 

شهر منطقه قرار دارد.
ويژگي ه��اي قابل توج��ه: به دليل قرارگي��ري در يال جنوبي و 
به خصوص زمين هاي پس��ت و کم ارتفاع جبهه جنوبي آناپورنا، 
ماچاپوچره از برجستگي و ارتفاع فوق العاده اي نسبت به مناطق و 
نواحي اطراف خود برخوردار است. اين، همراه با شيب بسيار تند 
و نماي )نيمرخ( نوک نيز �� عليرغم داشتن ارتفاعي کمتر نسبت 
به ديگر همس��ايگان آن – از آن قل��ه اي جالب و درخور توجه 
ساخته است. قله دوتايي آن به دم ماهي شباهت داشته و از اين 
رو نام آن در زبان نپالي، به معني »دم ماهي« مي باشد. اين قله 

همچنين ماترهورن نپال ناميده )خوانده( مي شود.
تاريخچ��ه صعود: ماچاپوچره )و قله آن( هرگز صعود نش��ده 

است. تنها تالش براي صعود آن در سال 1957 توسط تيمي 
 )Jimmy Roberts( انگليسي به رهبري جيمي روبرتس
 Wilfrid( صورت گرف��ت. صعودکنندگان، ويلفريد نويس
از   )A.D.M Cox( کاک��س  اي.دي.ام.  و   )Noyce
طريق يال ش��مالي ت��ا 50 متري قله صعود ک��رده و آن را 
ب��ه پايان نرس��اندند. آنها قول داده بودند ک��ه هيچگاه پاي 

ب��ر قله اصل��ي ماچاپوچره نگذارن��د. از آن پس کوه مقدس 
 اعالم ش��ده است و اکنون براي کوه نوردان ممنوع مي باشد.

اولينفاتحاندائوالگيري

نخس��تين صعود قل��ه دائوالگيري در 13 مي س��ال 1960 
توس��ط: پيت��ر داين��ر )Peter Diener(، ارنس��ت ف��ورر 
 )Albin Schelbert( آلبين شلبرت )Ernst Forrer(
و کورت ديمبرگر )Kurt Dimberger( صورت گرفت. 
تنها چند ساعت پس از اين صعود، تيم دو نفره: مايکل ووچر 
 )Hugo Weber( و هوگو وبر )Michel Vavcher(

نيز موفق به صعود اين قله مي شوند.
در پنجاهمين س��الگرد اين صعود، دو ت��ن از 6 صعودکننده 
اوليه اين قله، ارنست فورر و هوگو وبر، همراه با تيم سوييس 
ک��ه چند تن از اعض��اي آن از کش��ورهاي اتريش، آلمان و 

ايتاليا مي باشند در اين برنامه حضور دارند.
عليرغم کهولت س��ن، در 80 س��الگي، ه��ر دو از چهره اي 
ش��اد، پرانرژي و مصمم برخوردارند و تمام مسير پياده روي 
تا بيس کمپ اصلي را که 6 روز به طول مي انجامد با س��اير 
اعضاي تيم طي نموده اند. پس از س��پري کردن چند روز و 
اس��تراحت در بيس کمپ و مرور خاطرات گذشته، سرپرست 
اي��ن تيم، ريخي بل��ت )Richi Bolt( اقدام به بازگرداندن 
آن دو به کاتماندو با هليکوپتر مي کند. در فرصت باقيمانده تا 
بازگشت به ديدنشان مي رويم و گفتگويي کوتاه با هم داريم. 
چند پرسش نيز از وي )هوگو وبر( پرسيده و او با خوشرويي 

و متانت تمام به آنها پاسخ مي دهد.

برايمان بس��يار جالب و حتي عجيب اس��ت ک��ه اولين فاتح 
دائوالگيري، تا چه حد )اندازه( ساده و راحت به اين موضوع 
مي نگرد. هيچ چيز برايش )برايش��ان( مهمتر و ارزشمندتر از 
اين ارتباط و دوس��تي نيست. برايشان مهم نيست که از چه 
موقعيت��ي برخ��وردار بوده و داراي چ��ه جايگاهي در ورزش 
و دنياي کوه نوردي مي باش��ند. مهمترين مس��أله براي آنها 
اس��تفاده خوب از فرصت هاس��ت. مهربان باش��ند و دوست 

بدارند و...
در بخش��ي از صحبت هايمان پرسشي از او دارم  و جمله اي 
به او مي گويم که پاس��خش برايم بسيار آموزنده و ارزشمند 
اس��ت. به او مي گويم: بس��يار خوش��حاليم که با اولين فاتح 

دائوالگيري مالقات نموده و اين افتخاري اس��ت برايمان در 
زندگي کوه نوردي ما.

او در پاس��خ مي گويد: اولي�ن صعودکننده دائوالگيري 
نه....، دومين!!!

و اين درس��ي بس بزرگ و آموزنده ب��ود برايمان از تواضع، 
افتادگي، فروتني و بزرگ منش��ي مردي که س��ال ها قبل بر 

ستيغ دائوالگيري غلبه کرده است.

يادمانزندهيادمهدياعتمادفر

هم��واره صعودهاي بلن��د در منطقه هيمالي��ا، قره قروم و... 
به دليل وجود ش��رايط بسيار دش��وار و خطرناک با حوادث و 
لفات زيادي همراه اس��ت. از اين رو پس از اتمام هر برنامه 
)صع��ود( براي زنده نگهداش��تن ياد و خاط��ره جان باختگان 
يادبودهايي از طرف دوس��تان، همراه��ان و خانواده آنها در 
مموري��ال )Memarial( آن کوه ق��رار گرفته و يا نصب 
مي گردد. مموريال ها مکان هاي مناسبي در اطراف و يا پاي 

آن کوه مي باشد که يادبودها در آن قرار مي گيرند.
در منطق��ه ي دائوالگي��ري 3 مموريال وج��ود دارد که تنها 
تعداد اندکي يادبود در آن به چش��م مي خورد. اين سه مکان 
عبارتند از: بيس کمپ ايتاليايي ها، بيس کمپ اصلي و گردنه 
فرانس��وي ها. هم چنين دسترس��ي به بيس کمپ اصلي از دو 

طريق ميسر است. 
1-از جن��وب )روس��تاي داربن��گ( ک��ه از بي��س کم��پ 
مي رس��د. بيس کم��پ  ب��ه  و  ک��رده  عب��ور   ايتاليايي ه��ا 

2-از ش��رق که از گردنه فرانسوي ها گذشته و به بيس کمپ 
مي رسد.

از اي��ن رو، اين مس��يرها حلقه اي ب��ه دور دائوالگيري ايجاد 
کرده و اين س��ه نقطه مکان هاي مناس��بي در مس��ير تردد 

کوه نوردان و طبيعت گردان مي باشند.
در ط��ول حض��ور تيم ايران در بيس کم��پ و همچنين پس 
از صعود موفقيت آمير تيم کش��ورمان و در هنگام بازگش��ت، 
2 ل��وح يادبود در بيس کمپ اصل��ي دائوالگيري و گردنه ي 
فرانس��وي ها )در ارتفاع 5380 متر( جهت زنده نگه داش��تن 
ي��اد و خاطره کوه نورد فقد کش��ورمان مه��دي اعتمادفر که 
در س��ال 2009 در راه اعتالي نام ايران جان خود را در اين 
کوه از دس��ت داد، نصب گرديد. باش��د که همواره در دل ها 

جاودانه گردد.

برگي از حواشي صعود به دائوالگيري
هادي صابري
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 مصاحبه ي اختصاصي صعود با:

 اولين بانوي فاتح 14 قله ي هشت هزار متري جهان

در روز سيزده ارديبهشت ماه که جهت بازگشت به کاتماندو در فرودگاه شهر پخارا )POKHARA( حضور داشتيم به ناگاه در ميان جمعيت چشمم به miss> oh مي افتد. او که از 
سال 2008 و در برنامه صعود برودپيک با من آشناست برايم دست تکان داده و پيش هم مي رويم. پس از سالم و احوالپرسي صعود موفقيت آميز آناپورنا را به او تبريک مي گويم. 
)خبر صعود وي توسط مينگما شرپاي نپالي در بيس کمپ دائوالگيري به ما رسيده بود.(. ناگهان به خاطر مي آورم که در شرکت تامسرکو روي تي شرت يکي از شرپاها اين جمله را 
خوانده بود: Annapurna, oh>s 14×8000 . از وي مي پرسم که آيا اين آخرين صعود هشت هزارمتري اش بوده است؟ و او تأييد مي کند. بسيار خوشحال شده و باز اين موفقيت 
بي نظير را به او تبريک مي گويم. چند دقيقه اي با هم هستيم و پس ا ز گرفتن چند عکس يادگاري همراه با ديگر دوستان از هم جدا مي شويم. زماني نمي گذرد که به اين فکر 
مي افتم تا مصاحبه اي با او داشته باشم. به دنبال او در فرودگاه گشته و او را مي يابم و از او درخواست مي کنم، دقايقي از وقت خود را در اختيارم قرار دهد. او که تنها 25 دقيقه 
تا پرواز زمان دارد با خوشرويي پذيرفته و 15 دقيقه از وقت خود را به من مي دهد!!! و در مورد خود و صعودهايش گفت وگو مي کنيم. اين موضوع برايم بسيار جالب و عجيب 
است که اولين بانوي فاتح 14 قله هشت هزار متري جهان با خوشرويي تمام، بي هيچگونه ادعا، متواضعانه و... به درخواست من به راحتي پاسخ مثبت مي دهد و اين درسي 

بزرگ و ارزشمند برايم بود! باشد که مورد تأمل واقع گردد. مطلبي که در ذيل مطالعه مي کنيد، خالصه اي است از سرگذشت کوه نوردي او.

گو
ت و 

گف

هادي صابري

OH  ن��م ن خا ب��ا ز ز ا
د  لي موفق ب��ه صعو ه و د ز ک��ر غا 1993 آ ل  ر س��ا رس��ت د و ا با  ا  ر د  ي خو ه��ا ب��ي هس��تم. صعود ه جنو ر ک��ر 1966 د ل��د  متو

لو  کا وي قل��ل ما 1999 بر ر ل  ر س��ا . د م I مي ش��و I م  و بر ش��ر د گا 1996 موفق به صعو ل  ر س��ا ل بع��د و د 4 س��ا  . ن نش��دم آ
. با  د ن کش��ته مي ش��و نما ها ا ز همر مه ني��ز يک��ي ا نا ي��ن بر ر ا ، که د جه ش��دم ا ل��ي با شکس��ت مو ه و د پي��ک ت��الش ک��ر د و و بر
ا  پيد 8000 متر دس��ت  ع  تفا ر ا خر و  به کم��پ آ د  ي��ن صعو ا ر  . د م د م کر ا قد ا  K2 د قله  ي صع��و ا بر  2001 ل  ر س��ا ر د م��ه کا ا د ا
 . ش��د ر و غيرممکن مي با ر دش��و يم بس��يا ا 8000 متر بر ز  الت��ر ا ي با ( ک��ه صعودها م د فکر کر م ) د حس��اس ک��ر ل��ي ا مي کن��م، و
. با  م د Summits( متمرکز کر  7 ا روي هف��ت قل��ه ) ه و هدفم ر د ( من تغيي��ر کر تفک��ر هني��ت ) م��ه ذ نا ي��ن بر ا ر  ر نتيج��ه د د
س��ر  ز  ا ا  ر 8000متري ها  روي  بر  تالش  ه  ر با و د و  ه  ش��د قله   7 د  به صعو موفق   2004 تا   2002 ل  س��ا ز  ا و  ل  س��ا  2 گذش��ت 
صله  ز ي��ک فا ا ين ش��روع پس  . ا م ر ش��د ين کا ه و موفق به ا د م کر ا ق��د ا رس��ت  و د ا ه به صعو ر ب��ا و 2004 د ل  ر س��ا فت��م. د گر
ل  ر س��ا نگما و د پا ن ش��دم شيش��ا د آ ف��ق به صعو 8000 مت��ري که مو مين  . س��و د بو ر م��ن  ي کا بت��دا ا له ک��ه  11 س��ا ن��ي  ما ز
د قلل  م��ه بعدي م��ن صعو نا . بر م د د نمو ا صع��و K2 ر ل  ن س��ا ن هما بس��تا ر تا و د يو آ 2007 قله چو ل  ر س��ا ر به��ا . د د 2006 ب��و
 2009 ل  ر س��ا يرفت. همچنين د م پذ نج��ا ا فقيت  ب��ا مو د ک��ه همگي  بو  2008 ل  ر س��ا س��لو د نا پيک و ما د و بر  ، تس��ه لو  ، ل��و کا ما
ر همين  . د ن ش��دم بس��تا ر و تا ر به��ا I د م  و بر ش��ر ت و گا ب��ا ر پا نگا نا ئوالگي��ري،  ا ، د ن��گا نچن چو ي کا د قله ه��ا ف��ق ب��ه صع��و مو
گش��ت  ز ر به با ي��ي مجبو ا ب و هو ر بد آ يط بس��يا ا جهه با ش��ر ا لي��ل مو ل��ي به د ش��تم و ا نا د ر پو نا وي قل��ه آ ل تالش��ي ني��ز ر س��ا
. ندم س��ا م ر تما ا به  ا  ر 8000 مت��ري  قل��ه   14 د  ، صعو ن��ا ر پو نا آ د  ب��ا صع��و  )2010 ل ) مس��ا ا ي��ل  پر آ  27 ر  ي��ت د نها ر  . د  ش��دم

چن��د نکت��ه:
ر  ا 14 قله هش��ت هز ت��ح  نوي فا لي��ن با و لم ک��ه با ا ر خوش��حا : بس��يا م د ن نم��و ا OH عن��و ن��م   حب��ه ب��ا  خا م مصا ر هن��گا 1- د
تح  : کلمه فا د ر ا ر م��ي د ظها س��خ ا ر پا . وي د . . يم ي��ک مي گو ا به ش��ما تبر قعي��ت بزرگ ر ين مو ا ش��نا هس��تم و  ن آ مت��ري جه��ا
ين  التر با ب��ه  س��ت که من ت��الش مي کنم و  ن ا ما ين ز ا ر  ، د د ي��ر ا مي پذ ه م��ر م��ي که کو ! هنگا ! و م��ن   ! ! م ر ا ن��د ا دوس��ت  ر

Top( دس��ت پي��دا مي کن��م. نقط��ه )
نه  تنا و فر ن��ه و  ضعا ا تا چ��ه ح��د متو ، وي  فقيت ها ي��ن مو ا م  تم��ا د ک��ه عليرغم  بو همي��ت  ا ئز  ر حا ن بس��يا يم��ا ا بر ع  ي��ن موض��و ا

له مي نگرن��د. ي��ن مس��أ ب��ه ا

ي  ل ها س��ا ل ) 2 س��ا ر طول  ر متري تنها د ا 8 هز 8 قل��ه  د  ن صعو يش��ا رزش من��د و بي نظي��ر ا ر ا ي بس��يا ز تالش ه��ا 2- يک��ي ا
. ش��د 2009( مي با 2008 و 

ه و پس  نا ش��د ر پو نا آ د  ف��ق به صعو miss> oh مو با صعود  ن  ما ني��ز هم ز يي  نيا س��پا ن ا با س��ا نه پا ر و د ا ل؛  مس��ا ر ا ر به��ا 3- د
. د ت��ح 14 قل��ه 8000 مت��ري لق��ب مي گي��ر ن��وي فا مي��ن با و ، د نگما با د شيش��ا ن ب��ا صع��و ز آ ا

 Second Asian Women يي ) س��يا ن آ ا نو با د مش��ترک  مي��ن صع��و و ر د 2005 و د ل  ر س��ا OH همچني��ن د ن��م  4- خا
. ن��د ه ا د د نمو ا صع��و ن��د ر و ما Jo( قل��ه د int  Expedit ion
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 مصاحبه ي اختصاصي صعود با:

 اولين بانوي فاتح 14 قله ي هشت هزار متري جهان

م 1
رو

شرب
 گا

راز
ر ف
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در س��اعت ۱۱/۳۰ صب��ح ۲۹ مه ۱۹۵۳ ادموند هي��الرى كوهنورد نيوزلندى و 
تنزينگ نورگى شرپاى نپالى موفق شدند تا براى اولين بار به اورست بلندترين 
قل��ه جهان ب��ا ارتفاع ۸۸۵۰ متر از س��طح دريا صعود كنند. اي��ن دو نفر كه از 

اعضاى يك تيم انگليس��ى اعزامى به اورست بودند 
پس از گذراندن يك شب ترسناك در ارتفاع ۸۵۰۴ 

مترى صعود نهايى خود را آغاز كردند. 
اين خبر به سراس��ر دنيا مخابره ش��د.كوه اورس��ت 
تاج رش��ته ك��وه هيماليا واق��ع بر نوار م��رزى بين 
نپ��ال و تبت اس��ت. اين قله كه اهال��ى تبت آن را 
»چومولونگ ما« يا »الهه مادر سرزمين« مى نامند، 
 Sir( از سوى انگليس��ى ها به ياد سرجورج اورست
Goerge Everest( نقشه بردار انگليسى كه در 
منطقه جنوب آس��يا فعاليت مى كرد به نام اورس��ت 

نامگذارى شد.
 قله اورس��ت دوس��وم ارتفاع جو زمين را طى مى كند و ارتفاع آن در محدوده 

ارتف��اع پرواز هواپيماهاى جت اس��ت. آب و ه��واى غيرقابل پيش بينى، دماى 
بس��يار پايين هوا و مقدار كم اكس��يژن موجود در آن از ديگر مش��خصات قله 
اورس��ت به ش��مار مى رود. اولين تالش براى صعود به اورست در سال ۱۹۲۱ 
توس��ط يك تيم انگليس��ى انجام ش��د. آنها پس از 
طى ۴۰۰ مايل مس��ير صعب العبور از سرزمين تبت 
به اورست رس��يدند.صعود آنها به دليل توفان هاى 
ش��ديد لغو شد.اما به نظر مى رسيد در ميان اعضاى 
تيم كوهنوردانى مانند لى مالورى صعود به اورس��ت 

را امرى شدنى يافته بودند. 
لى مالورى در جواب به پرس��ش ي��ك خبرنگار كه 
دليل وى براى صعود به اورس��ت را جويا شده بود، 
به كنايه گفت: »چون اورس��ت وجود دارد.«در سال 
۱۹۲۲ در بين گروه كوهنوردى اعزامى از انگلستان 
ك��ه كوهنوردان زبده اى مانند جورج فينچ، جفرى بروس و مالورى را به همراه 
داش��تند، توانستند به ارتفاعى باالتر از ۸۲۳۰ مترى صعود كنند كه تا آن زمان 

داستان يک صعود
فرهاد کاوه

:: در س�ال 1999 جس�د مالوري که در 
اثر س�رما تا حد زيادي س�الم مانده بود 
در ارتفاعات اورس�ت در حالي پيدا ش�د 
که استخوان هاي وي در اثر سقوط خرد 
ش�ده بودند. اين پرسش که آيا ايروين 
ي�ا مال�وري توانس�ته بودند قل�ه را فتح 
 کنند يا نه هميش�ه بي جواب باقي ماند ::
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صعودى بى سابقه محسوب مى شد.طى صعود ديگرى كه مالورى همان سال 
انجام داد هفت باربر ش��رپاى نپالى بر اثر س��قوط بهمن جان خود را از دس��ت 

دادند.
 )ش��ر پاه��ا از اهال��ى منطق��ه كومبو هس��تند كه ب��ه علت ق��درت بدنى باال 
و مقاوم��ت ب��اال در برابر ش��رايط س��خت و خطرناك ناش��ى از ارتفاع س��ال 
 ه��ا اس��ت نقش��ى بس��زا در تمام صع��ود ه��اى كوهن��وردان ايفا م��ى كنند( 
در سال ۱۹۲۴ سومين تيم كوهنوردى براى صعود به اورست از كشور انگلستان 
اعزام ش��د. يكى از اعضاى تيم به نام ادوارد فورتون توانس��ت بدون استفاده از 
كپس��ول اكس��يژن به ارتفاع ۸۵۷۴ مترى صعود كند در حالى ك��ه با قله تنها 
۲۷۰ مت��ر فاصله داش��ت. چهار روز بعد مالورى به هم��راه آندرو ايروين صعود 
 ديگ��رى را ب��ه منظور فتح قله آغاز كردند و بعد از آن ديگر زنده ديده نش��دند. 
در سال ۱۹۹۹ جسد مالورى كه در اثر سرما تا حد زيادى سالم مانده بود در ارتفاعات 
اورست در حالى پيدا شد كه استخوان هاى وى در اثر سقوط خرد شده بودند. اين 
پرسش كه آيا ايروين يا مالورى توانسته بودند قله را فتح كنند يا نه هميشه بى 
جواب باقى ماند.تالش هاى متعدد ديگرى براى صعود به اورست از مسير شمال 
شرقى تبت انجام شد كه همگى بى ثمر ماند.پس از جنگ جهانى دوم تبت مرز 
 هاى خود را بر روى بيگانگان بست تا سال ۱۹۴۹ كه مرز ها به روى دنيا باز شد.

 در س��ال ه��اى ۱۹۵۰ و ۱۹۵۱ تيم ه��اى كوهنوردى از انگلس��تان اقدام به 
صع��ود از مس��يرهاى ناش��ناخته جن��وب غربى كردن��د. در س��ال ۱۹۵۲ يك 
گ��روه سوئيس��ى توانس��تند ب��ا يافتن مس��يرى ك��ه از آبش��ار يخ��ى منطقه 
كومب��و مى گذش��ت، دو ت��ن از اعض��اى تيم به ن��ام هاى ريمون��د المبرت 
 و تنزين��گ نورگ��ى را ت��ا رس��يدن ب��ه ارتف��اع ۸۵۹۹ مت��رى ي��ارى دهند.

 اين دو كوهنورد با رسيدن به پاى قله جنوبى، فقط به دليل كمبود آذوقه مجبور 
به بازگشت شدند.

در حالى كه همه از اين موفقيت سوئيسى ها متعجب بودند، يك تيم بزرگ كوهنوردى 
 تحت سرپرس��تى كلنل جان هانت در سال ۱۹۵۳ به منطقه اورست اعزام شد. 

با وجود اينكه تيم انگليس��ى ه��ا از بهترين كوهنوردان انگلس��تان و با تجربه 
تري��ن ش��رپاها مانند تنزينگ نورگى س��ود مى ب��رد ولى اقدام ب��ه ثبت نام از 
كوهن��وردان مس��تعد از كش��ورهاى مش��ترك المنافع��ش مانن��د نيوزلند كرد 
ك��ه ط��ى آن دو كوهن��ورد نيوزلن��دى: ج��ورج ل��ووه و ادموند هي��الرى به 
عضوي��ت تي��م درآمدند. اعضاى گ��روه همگى مجهز به لب��اس و پوتين هاى 
عاي��ق مخص��وص، تجهيزات راديويى قابل حمل، سيس��تم هاى باز و بس��ته 
اكس��يژن ش��دند.پس از برگزارى يك سلس��له اردوهاى آمادگى، برنامه صعود 
تيم در ماه هاى آوريل و مه ۱۹۵۳ قطعى ش��د. با اس��تفاده از مس��ير جديدى 
 كه در آبش��ار يخى كومبو ايجاد ش��ده ب��ود، تيم اعزامى به يال غربى رس��يد.
در ۲۶ مه، چارلز اوانز و تام بورديلون اولين صعود خود را آغاز كردند و با اينكه 
ت��ا قله ۹۰ متر ارتفاع بيش��تر نمانده بود به دليل اختالل در عملكرد كپس��ول 
هاى اكس��يژن مجبور به بازگشت شدند.دو روز بعد در ۲۸ مه، ادموند هيالرى 
و تنزينگ نورگى اقدام به صعود كردند و پس از گذراندن يك ش��ب هولناك و 

بسيار سرد، در ساعت ۹ صبح روز بعد به قله جنوبى اورست رسيدند.
پس از يك ساعت پياده روى به يك مسير تند سنگالخى به ارتفاع تقريبى ۱۳ 
متر رسيدند.هيالرى با استفاده از يك شكاف در بدنه كوه و پس از قرار گرفتن 
در آن - مس��يرى كه پس از آن به ياد هيالرى »قدمگاه هيالرى« ناميده مى 
شود- با انداختن طنابى تنزينگ را در صعود يارى كرد. در حدود ساعت ۱۱/۳۰ 

صبح، اين دو كوهنورد بر فراز بام دنيا ايستاده بودند.
خبر اين موفقيت بزرگ به وسيله اعضاى تيم اعزامى كه در استراحتگاه بودند از 
طريق راديو به لندن ارسال شد و ملكه اليزابت كه در شرف تاجگذارى بود از اين 
خبر مطلع شد. اواخر همان سال، هيالرى و هانت از طرف ملكه مفتخر به دريافت 
 نشان شواليه شدند و از آنجايى كه تنزينگ از اهالى ممالك بريتانيا نبود، مدال 
شجاعت امپراتورى با درجه پايين تربه وى تعلق نگرفت.پس از صعود تاريخى 
هيالرى و نورگى به اورست، تيم هاى بسيارى قله اورست را فتح كرده اند و هر 
 ساله تعدادى از كوهنوردان جهان در راه اين قله جان خود را از دست مى دهند. 

صعود قهرمانانه  و افتخارآفرين تيم 
فراز  بر  کشورمان  کوه نوردی  ملي 
ارتفاع 8167  به  دائوالگيری  قله ی 
متر به سرپرستي جناب آقای محمود 
فدراسيون  محترم  رياست  شعاعی، 
 1389 سال  بهار  در  کوه نوردی 
تبريک  تيم  اعضای  يکايک  به  را 

مي گوئيم.
شرکت پرسون
بهروز سعيدی

جناب آقاي مهندس شعاعي
صعود موف��ق قل��ه ي دائوالگيري 
هفتمين قله مرتف��ع جهان )8167 
متر ( را خدمت شما يکايک اعضاي 
محت��رم تيم ملي کش��ورمان و هم 
کاران گرامي آن فدراسيون تبريک 

عرض مي نماييم.

شرکت کوه نوردي کسا
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• كارگ�روه راهنماي�ان كوهس�تان در 
راس�تاي ني�ل به اه�داف فدراس�يون 
کوه ن�وردي و صعوده�اي ورزش�ي ب�ه 
 Sustainable(پاي�دار منظورتوس�عه 
Development(  ورزش كوهنوردي ، 
بهره وري از منابع انساني موجود و نيروي 
انس�اني متخصص، همچنين ساماندهي 
تورهاي تخصصي در گرايشهاي مختلف 
اين رشته ورزشي ، يكي از كارگروههاي 
فدراسيون مي باشد كه با شناخت بازار 
تورهاي تخصصي كوهنوردي كش�ور و 
براساس دستورالعملها و استانداردهاي 
 )UIAA(كوهنوردي جهاني  فدراسيون 
و فدراس�يون بي�ن الملل�ي راهنمايان 
گرايش�ها   در   )IFMGA( كوهس�تان  
مختلف  توره�اي تخصصي كوهنوردي 

با نگرشهاي متنوع
 Ecotourism – Nature Based
 Tourism – Outdoor activities-

Adventures فعاليت مي نمايد .

رويكرد تخصصي كارگروه 
راهنمايان كوهستان:

-توس�عه پايدار مناطق كوهس�تاني از 
طريق س�ازماندهي توره�اي تخصصي 

كوهنوردي

-تربيت نيروي انساني متخصص و ارتقاء 
س�طح مهارتي)تكنيك�ي( راهنماي�ان 
كوهستان به منظور هدايت تورتخصصي 
يا تي�م كوهن�وردي،در مناطق مختلف 
كوهستاني با توجه به تنوع جاذبه، ذائقه 
مخاطبين ، گرايشهاي متنوع ورزشهاي 
كوهس�تاني و ظرفي�ت ب�رد مناطق، با 

تاكيد بر توانمند سازي جوامع محلي 
راهنماي�ان  علم�ي  -توانمندس�ازي 

كوهس�تان ب�ه منظورش�ناخت ابعاد 
مختل�ف محي�ط كوهس�تان )محيط 
طبيعي، محيط انس�اني( ب�ا تاكيد بر 

نيروي انساني بومي

-نهادين�ه كردن فعالي�ت راهنمايان 
كوهس�تان در س�طح مل�ي و بي�ن 

المللي

-استاندارد س�ازي ارائه خدمات در 
تورهاي تخصصي كوهنوردي 

-نظارت بر چگونگي ارائه خدمات در 
تورهاي تخصصي كوهنوردي

-اطالع رساني و تهيه بانك اطالعاتي 
پراكن�ش  و  مناط�ق كوهس�تاني  از 

فعاليتهاي كوهستاني

همكاران كارگروه راهنمايان 
كوهستان در فدراسيون كوه نوردي 

و صعودهاي ورزشي

سرپرست  كارگروه: عباس خوشخو 

گروه مشاوران عالي: 

ح�وزه رياس�ت فدراس�يون ، روس�اي 
محترم كارگروه هاي فدراس�يون و) به 
ترتي�ب ح�روف الفبا( آقاي�ان :  هادي 
بنك�دار - س�عيد جواهرپور- حس�ن 
جواهرپ�ور- عزي�ز خل�ج- محمدرضا 
خليلي قاضي - رضا كفاش- احمد شير 
محمد -  محمود مباركي – سيدمرتضي 

موسوي– فريبرز ناژداكي 

هم�كاران ) ب�ه ترتي�ب ح�روف الفبا( 
آقايان :

امين امينيان - كاوه اشكشي – كامران 
ش�روين   – اميدآمحم�دي   – اندام�ي 
آريانف�ر-  حس�ين بلنداخت�ر- عباس 
بيات�ي- حس�ين پناه�ي نيك�و-  امير 
جابرانصاري- س�جاد خاكساري- رضا 
خوش�دل- س�ليم ش�الوم- عليرض�ا 
صدري- يوس�ف صمدي زنوز- حسين 
عبادتي-  حس�ين عباس نژاد- سهند 
عقداي�ي- رضا فتحي - س�يد مجتبي 
قريشي- حامد كرامت- حسن گرامي- 
حام�د متين- وحيد مصدري- حس�ن 

نجاريان- حسين نظر- پيمان ياوري

كارگروه راهنمايان كوهستان
 Mountain Guides

Committee
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 گرايش هاي تخصصي راهنمايان 
كوهستان

- ديواره نوردي
)Wall Climbing( 

-  صخره نوردي
)Rock, including sport climbing(

- صعودهاي تركيبي
)snow / ice / mixed terrain, including ice climbing( 

 ، via ferrata ، پل هاي معلق، ثابت گذاري -
گذرهاي عرضي، راپل و تيرول

- دره و آبشارنوردي
)  canyoning (

- كوه ن�وردي درمناط�ق جنگلي ايران 
)البرز و زاگرس(

- مهارت ه�اي اجراي برنامه زمس�تاني 
بدون جان پناه

- كوه نوردي در مناطق بياباني ايران
اسكي - كوهنوردي

)ski-mountaineering(

- صعود به قلل ايران) البرز و زاگرس(

- غارنوردي

-  ارتفاعات بلند )7000 +متر از س�طح 
دريا(

عالقه من�دان ب�ا گذران�دن دوره هاي 
كوت�اه م�دت آموزش�ي  تخصص�ي و 

عمومي موفق به اخ�ذ گواهينامه در هر 
گرايش مي شوند.

 
ارتباط با كارگروه

فدراسيون كوه نوردي و صعودهاي 
ورزشي جمهوري اسالمي ايران - 

كارگروه راهنمايان كوهستان

تلفن تماس:        
+ 98 )21( 22569996 – 22569995

پست الكترونيك: 
      mountainguides@ mfi . ir

كارگروه راهنمايان كوهس�تان استان ها ، 
در هيئت كوه نوردي و صعودهاي ورزش�ي 

استان مستقر مي باشند.
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تشکيل ستاد برگزاري مسابقات سنگ نوردي قهرماني 
آسيا

ستاد برگزاري مسابقات سنگ نوردي قهرماني آسيا در رده سني 
نوجوان��ان و جوانان که قرار اس��ت در چند ماه آينده به ميزباني 
کشورمان برگزار شود، تشکيل شد و با حضور اعضاي اين ستاد 
اولين جلس��ه آن نيز برگزار گرديد.در جريان جلس��ه مذکور که 
عصر امروز برگزار شد در رابطه با مواردي از جمله زمان برگزاري 
مس��ابقات، بررسي انتخاب ش��هر ميزبان از ميان نامزدها و هم 
چنين ش��هرهائي که نامزد ميزباني هس��تند اما تجربه برگزاري 
مس��ابقات را ندارند، جلسات هماهنگي با سازمان تربيت بدني و 
کميته ملي المپيک، تأمين تجهيزات مسابقات، بررسي برگزاري 
رقابت ها در فضاي آزاد، نحوه انتخاب و دعوت از سنگ نوردان 
جهت تش��کيل تيم ملي و چگونگي برگزاري اردوهاي آمادگي، 
ج��ذب حاميان تبليغاتي، اطالع رس��اني و ... بحث و تبادل نظر 
شد. ش��ايان ذکر است: رئيس اين ستاد ميکائيل مروتي، دبير و 
س��خنگوي س��تاد اقبال افالکي و اعضاي آن: مهدي داورپور، 
همايون بختياري، احمد ش��يرمحمد، حسين رضايي و منصوره 

گرجي مي باشند.

آزمون ورودي درجه 2 صعودهاي ورزشي در 
رشته هاي طراحي ، داوري و مربيگري

کارگروه صعودهاي ورزشي فدراسيون کوه نوردي و صعودهاي 
ورزش��ي به منظور توسعه و ارتقاء س��طح دانش عملي و علمي 
مربيان ، داوران و طراحان درجه 3 و همينطور به جهت اجراي 
تقويم ورزش��ي س��ال 1389 در مورخ 16و1389/2/17 آزمون 
ورودي درج��ه 2 صعودهاي ورزش��ي در رش��ته هاي طراحي ، 
داوري و مربيگري را در دو بخش آقايان و بانوان برگزار نمود.

 انتصابات باشگاه داوودي

نايب رئيس فدراس��يون کوه نوردي و صعودهاي ورزش��ي طي 
اح��کام جداگانه اي به مدت يک س��ال »محم��د طبيبي« را به 
س��مت مديريت س��الن س��نگ ن��وردي زنده ي��اد »داوودي« 
و »محم��د گ��ودرزي« را به عنوان ناظر و نماينده فدراس��يون 
 جهت نظارت بر حس��ن مديري��ت اين باش��گاه منصوب کرد.
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همايش ملي راهبردي »صعودهاي 
ورزشي«

اولي��ن هماي��ش مل��ي راهب��ردي »صعودهاي 
ورزش��ي«؛ با حضور رؤساي کارگروه صعودهاي 
ورزش��ي هيئت ها، نماين��دگان مربيان، طراحان 
و داوران منتخ��ب اس��تان ها از ۲۷ خرداد ماه در 
 مجتمع کوهس��تاني »رودبارک« آغاز مي شود.

اي��ن همايش که ط��ي دو روز برگزار مي گردد، 
اهداف ذيل را دنبال مي کند: بررس��ي چشم انداز 
صعودهاي ورزشي، بررس��ي و تبيين راهكارهاي 
چگونگي برگزاري دوره هاي آموزشي و بازآموزي، 
برگزاري مس��ابقات اس��تاني، كش��وري، ليگ و 
مناسبتي، بررس��ي پيش��نهادات، نقطه نظرات و 

تبادل تجارب، بررسي مشكالت و راهبردها، تقويم ورزشي و برنامه هاي آتي كارگروه 
صعودهاي ورزشي، بازنگري شيوه نامه هاي آموزشي و مسابقات و موضوعات مرتبط، 

تبيين مسائل حقوقي و انضباطي و تجليل از پيشكسوتان صعودهاي ورزشي.

مجموعه قوانين و مقررات مسابقات صعودهاي ورزشي2010

کار گ��روه صعودهاي ورزش��ي مجموعه قواني��ن و مقررات مس��ابقات صعود هاي 
ورزش��ي ) قواني��ن و مقررات بين اللملي س��ال 2010 مي��الدي( را ترجمه ، تدوين 
و منتش��ر نمود.عالقمندان م��ي توانند براي دريافت اين مجموع��ه از طريق پايگاه 
خبري فدراس��يون اقدام نمايند. هم چنين ويرايش س��وم ش��يوه نامه هاي آموزش��ي 
 کارگروه صعود هاي ورزش��ي نيز منتشر شده که در همان پايگاه قابل دريافت است.

برگزاري يازدهمين دوره مسابقات
  قهرماني كشور

ب��ه منظور توس��عه كم��ي و كيفي بخش مس��ابقات 
صعودهاي ورزشي در سراسر كشور و انتخاب اعضاي 
محت��رم تيم هاي ملي به ويژه تي��م ملي نوجوانان B و 
A و جوانان جهت حضور در مس��ابقات قهرماني آسيا 
2010 ب��ه ميزباني اي��ران، برگ��زاري يازدهمين دوره 
مسابقات س��نگ نوردي قهرماني كش��ور با رويكردي 
جدي��د در تيرماه س��ال جاري برگزار مي گ��ردد. لذا به 
منظ��ور برنامه ري��زي كامل و دقي��ق تمامي هيئت ها، 
مربيان و ورزشكاران محترم جهت انتخاب تيم استان 
مربوطه، مقتضي اس��ت بخش��نامه شماره 263/5686 
مورخ 88/12/23 مبني بر چگونگي برگزاري مسابقات 
انتخاب��ي جهت معرفي تيم منتخب اس��تان در تمامي 
رده هاي س��ني )نوجوان��ان B و A و جوان��ان( در دو 
بخ��ش مردان و زنان و در رش��ته هاي لي��د، بلدرينگ 
و س��رعت براي اع��زام به مس��ابقات مختلف س��ال 
جاري به ويژه قهرماني كش��ور را در دس��تور كار خود 
قرار داده و اجرايي نمايند.ش��ايان توجه است اطالعات 
تكميلي مربوط به چگونگ��ي برگزاري يازدهمين دوه 
 مس��ابقات قهرماني كش��ور متعاقبًا اع��الم مي گردد.

اعالم زمان برگزاري رقابت هاي سنگ نوردي قهرماني آسيا به ميزباني ايران

دومي��ن جلس��ه س��تاد برگ��زاري رقاب��ت ه��اي س��نگ نوردي نوجوان��ان و جوان��ان قهرماني آس��يا با حض��ور اکثري��ت اعض��اي آن برگزار 
ش��د و زم��ان اع��الم ش��ده ب��راي برگ��زاري اي��ن رقابت ه��ا، قطع��ي ش��د. در اي��ن جلس��ه ضم��ن بح��ث و بررس��ي مج��دد در خصوص 
تعيي��ن ميزب��ان اي��ن دوره از رقابت ه��ا، و همچني��ن موضوع��ات مرب��وط ب��ه اعتب��ارات الزم، تع��داد نف��رات ش��رکت کننده از تيم ه��اي 
خارج��ي )در ه��ر رش��ته و هر رده ( و س��هميه ي تي��م ميزبان، زمان اعالم ش��ده براي برگ��زاري اين رقابت ه��ا نيز در  مهر ماه س��ال جاري 
 به عنوان زمان قطعي تصويب ش��د. خاطر نش��ان مي ش��ود: اين دوره از رقابت ها در دو رش��ته ي ليد )س��رطناب( و س��رعت برگزار مي ش��ود.

انتصاب مسئول بخش مسابقات
کارگروه صعودهاي ورزشي

اقب��ال افالکي دبير فدراس��يون، بنا به پيش��نهاد رئيس 
كارگ��روه صعودهاي ورزش��ي، طي حکم��ي؛ »عليرضا 
كريم« را به مدت ش��ش ماه به عنوان مس��ئول بخش 

مسابقات كارگروه صعودهاي ورزشي منصوب کرد.
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چرا تصميم گرفتي که در همه مسابقات جهاني بولدر شرکت کني؟
 انگيزه من براي ش��رکت در مس��ابقات بين المللي بيشتر ش��خصي و براي کسب تجربه 
است؛ براي اينکه ببينم چقدر مي توانم در مسابقات خارجي خوب ظاهر شوم. ما در آمريکا 
تيمي براي ش��رکت در مسابقات خارجي نداريم و وقتي مسابقه دهندگان اروپايي به آنجا 
مي آيند مرتب مي پرس��ند چرا هيچ کس از آمريکا براي ش��رکت در مسابقات جهاني به 
اروپا نمي ايد. وقتي من در مس��ابقات سوييس ش��رکت کردم، همه از اينکه باالخره يک 

آمريکايي در اين مسابقات شرکت کرده خوشحال شدند.
برنامه ات براي مسابقات آينده چيست؟ 

مثل همه مسابقات قبل: شرکت کردن و لذت بردن از مسابقه.

اولين تجربه ات از شرکت در مسابقات جهاني چطور بود؟ 
 به ش��دت عصبي بودم! به مدت دو روز قبل از مس��ابقه نتوانستم هيچ چيز بخورم. بعد از 
مرحل��ه مقدماتي و بعد از راهيابي به مرحله فينال آنقدر هيجان زده بودم که نتايج نهايي 

برايم هيچ اهميتي نداشت. بقيه مسابقه فقط براي لذت بردن بود.

در سوييس هم عصبي بودي؟
 من باالخره براي ش��رکت در يک مس��ابقه بين المللي هيجان زده بودم. بيشتر روز اول 

عصبي بودم و نگران از اينکه چطور خودم را با شرايط و شيوه جديد وفق بدهم. ديدن 

آنهمه آدمي که در قرنطينه به گرم کردن مشغولند مضطرب کننده است.

انتظارت از شرکت در مسابقه چه بود؟
 صادقانه بايد بگويم که هيچ انتظاري نداشتم. من به اين اولين مسابقه به عنوان تجربه اي 

براي بقيه فصل نگاه مي کردم. هدف من تنها تالش براي رسيدن به فينال بود.

برنده شدن در يک مسابقه اروپايي چه حسي دارد؟
 ش��ايد به نظر احمقانه باش��د اما من واقعا فکر نمي کنم که شايس��تگي آن را داشتم. من 
نه بهترين و نه قوي ترين دختر مس��ابقه دهنده بودم. فقط واقعا خوش ش��انس بودم. اگر 
مس��يرهاي مرحله فينال شبيه مس��يرهاي مرحله مقدماتي يا حتي نيمه نهايي بود، وضع 

کامال فرق مي کرد.
چطور خودت را براي مسابقه جهاني بعدي در اتريش آماده مي کني؟

من فقط در باش��گاه با دوس��تانم سنگ نوردي مي کنم و سعي مي کنم لحظه هاي خوبي 
داشته باشم، مثل هميشه!

برنامه تمريني ات به چه صورت است؟
 برنامه من شامل تمرين در طبيعت )اگر هوا مساعد باشد( و يا تمرين در باشگاه دو ساعت 
در روز و چند روز در هفته است. گاهي اگر خيلي با انگيزه باشم تمرينات بدن سازي انجام 

مي دهم و ميلک شيک مي نوشم.
نظرت در مورد شرکت در اين مسابقات بين المللي بزرگ چيست؟ 

در اصل من مي خواس��تم ثابت کنم به گروه دختران برنده تعلق دارم و شايد حاال به اين 
هدفم رس��يده باشم! فکر مي کنم از اين همه جمعيتي که خودم هم جزو انها بودم خيلي 
ج��ا خوردم. از حاال به بعد تالش م��ي کنم بهترين کاري را که مي توانم انجام دهم و از 

هر تجربه درس بگيرم.

آيا احس�اس مي کني براي مس�ابقات جهاني در Vail )آمري�کا( از امتياز 
ميزباني برخورداري؟

 قطعا! برگشتن به شيوه اي که به آن عادت دارم بسيار خوشايند است. عالوه بر آن حضور 
تماشاچي هاي آمريکايي، خانواده ام، دوستان و بقيه اعضاي تيم آمريکا هم عالي است.

climbing.com : منبع

در اولين سري مسابقات جهاني بولدرينگ 2010 که در Greifensee سوييس  برگزار شد آلکس 
جانس��ون آمريکايي با پشت سر گذاشتن رقباي اروپايي اش به مدال طال رسيد. در اين مسابقه هيچ 
يک از ش��رکت کنندگان موفق به تاپ کردن هيچ يک از مسيرهاي مرحله فينال نشد ولي جانسون 
توانس��ت در رقابتي نزديک بيش��ترين پاداش را در کمترين تالش به دست آورده و اول شود. پس از 
او آکيو نوگوشي از ژاپن و Chloe Graftiaux از بلژيک دوم و سوم شدند. در بخش مردان نيز 

Kilian Fischhuber از اتريش به مدال طال رسيد.
اين اولين مدال طالي جانسون 21 ساله در مسبقات جهاني نيست. او پيش از اين هم در سال 2008 
و در مس��ابقات Teva Mountain Games در کلورادو  به اين مدال با ارزش رسيده است. او 

همچنين در مسابقات جهاني 2009 به مدال نقره دست يافت.
آلکس که متولد ويسکانس��ين اس��ت تصميم دارد امسال در همه مسابقات جهاني بولدر شرکت کند، 
تصميمي که براي يک مسابقه دهنده آمريکايي معمول نيست. او در حال حاضر در اينسبروگ اتريش 

زندگي و با تيم اتريش تمرين مي کند.

ترجمه : صبا جودکی
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             نفر اول مسابقات جهاني بولدرينگ بانوان
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سيد محمد علي هاشمي مجددًا رئيس هيئت سمنان شد

پي��رو برگ��زاري مجم��ع و انتخاب��ات هيئت ک��وه ن��وردي و صعودهاي 
ورزش��ي اس��تان »س��منان«، که 21 ارديبهش��ت ماه با حض��ور »اقبال 
افالک��ي«، دبي��ر فدراس��يون انج��ام گرف��ت؛ »س��يد محم��د عل��ي 
هاش��مي« به عن��وان تنها نام��زد و ب��ا اکثري��ت آراء )17 رأي(، مجددًا 
 ب��ه م��دت چهار س��ال ب��ه عن��وان رئيس اي��ن هيئ��ت انتخاب ش��د.

کوهنوردان خراسان جنوبي در راه فتح لنين

دبي��ر هيئت کوهنوردي خراس��ان جنوب��ي گفت: اين صع��ود مرداد 
م��اه امس��ال با حض��ور 6 کوهن��ورد منتخب اس��تان انج��ام خواهد 
شد.»محمدحس��ن الري« اف��زود: براي انتخاب اعض��اي اين تيم 2 
مرحله آزمون در منطقه س��نگ نوردي رچ به سرپرستي حميدعيلکي 

نژاد برگزار شد.

وي تصري��ح کرد: در اين آزمون ها 31 کوهنورد از شهرس��تان هاي 
بيرجند، بش��رويه، قاين و سرايان شرکت داش��تند که پس از ارزيابي 

هاي نهايي به تيم منتخب دعوت مي شوند.

پايگاه خبري هيئت سيستان و بلوچستان

 پايگاه خبري هيئت کوه نوردي و صعودهاي ورزشي استان سيستان و بلوچستان هم اکنون در قالب يک وبالگ به آدرس
 www.Hyatkohsb.blogfa.com در دس��ترس عالقه من��دان قرار دارد. اين پاي��گاه در اطالعيه اي اعالم کرده 
است:  به اطالع همنوردان عزيز مي رساند با توجه به اينکه طراحي وب سايت هيئت کوه نوردي استان سيستان و بلوچستان 
در حال انجام اس��ت از کليه همنوردان و متخصصان دعوت ميش��ود پيشنهادات خود را به روابط عمومي هيئت کوه نوردي 

استان  ارائه کنند تا در طراحي وب سايت هيئت کوه نوردي استان مد نظر قرار گيرد.

ت ها
هيئ
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عملکرد و اخبار هيئت کوه نوردي و صعودهاي ورزشي استان 
همدان در3ماهه چهارم سال 1388

حضور در جشنوراه زمستاني همدان به تعداد بيش از 200 نفر از کوه نوردان 
همدان در بهمن ماه 1388 )چهارمين جشنواره( و صعود به الوند

سرپرس��تي و حض��ور بي��ش از 18 ت��ن از کوه ن��وردان هم��دان پس از 
برگ��رازي اردوه��ا ب��ه هم��راه 4 کوه ن��ورد اراک��ي در صعود زمس��تاني 
 دماون��د )جبه��ه غرب��ي ب��ه سرپرس��تي آقاي ج��الل چش��مه قصاباني(
حضور دو ت��ن از اعضاي هيئت و کوه نوردان هم��دان در پيمايش جزيره 

هندوابي از جزاير خليج فارس
در  گرفت��ه  ص��ورت  تخريب ه��اي  پياپ��ي  پي گي��ري 
گنج نام��ه تله کابي��ن  ش��رکت  توس��ط  ميش��ان   مي��دان 
حض��ور بيش از 150 تن از  کوه نوردان همداني و اعضاي هيئت در صعود 

به قله الوند به مناسبت روز هواي پاک

مسابقات سنگ نوردي استان فارس

س��نگ نوردي  پروري،مس��ابقات  نخب��ه  ط��رح  دومي��ن  درراس��تاي 
 23 تاري��خ  در  بان��وان  و  آقاي��ان  بخ��ش  دو  در  ف��ارس  اس��تان 
ش��د. برگ��زار  مس��ير  س��ختي  رش��ته  در  ارديبهش��ت ماه    و24 
در بخش بانوان اين مسابقات 12 نفر شركت كننده از شهرستانهاي شيراز 
، داراب و س��پيدان حضور داش��تند . مس��ابقه در دومرحله برگزار گرديد و 
درپايان خانم كيميا نگهداري از شيراز مقام اول ، هانيه رضوي پور از داراب 

مقام دوم و عاطفه رضوي از سپيدان مقام سوم را كسب كردند .
همچنين در بخش آقايان 24 نفر از شهرس��تانهاي شيراز، جهرم ، زرقان و 
داراب ش��ركت کردند که در پايان آقايان ايمان ادريس��ي و افشين رضايي 
هر دو از ش��يراز به ترتيب به مقام هاي اول و دوم کدس��ت پيدا کردند و 
سيد حسام موسوي از شيراز و اسماييل پاكيزه از زرقان به صورت مشترك 

مقام سوم را كسب كردند.

»سعيد وزيري نژاد« رئيس هيئت قزوين شد
پيرو برگزاري مجمع و انتخابات هيئت کوه نوردي و صعودهاي 
ورزشي استان »قزوين«، که 23 ارديبهشت ماه با حضور »اقبال 
افالکي«، دبير فدراسيون انجام گرفت؛ »سعيد وزيري نژاد« به 
عنوان تنها نامزد و با اکثريت آراء )12 رأي از 14 رأي مأخوذه(، 
به مدت چهار سال به عنوان رئيس اين هيئت انتخاب شد. وي 
 پيش از اين نيز به عنوان سرپرست در اين هيئت فعاليت مي کرد.

»سيامک رضائي« به عنوان رئيس هيئت 
استان مرکزي انتخاب شد

در جري��ان برگزاري مجمع و انتخابات رئيس هيئت 
اس��تان مرک��زي، که با حض��ور »اقب��ال افالکي« 
دبي��ر فدراس��يون برگزار ش��د، »س��يامک رضائي« 
به عن��وان تنه��ا نامزد اح��راز اين مس��ئوليت، و با 
کس��ب حداکث��ر آرا )17 رأي( به مدت چهار س��ال 
 ب��ه رياس��ت هيئت اس��تان مرک��زي انتخاب ش��د.

معارفه رئيس هيئت کوه نوردي شمال غرب تهران

طي مراس��مي »درايت دانا« رسمًا به عنوان رئيس هيئت کوه نوردي شمال 
غرب تهران و به عنوان يکي از بازوها و زيرمجموعه هاي هيئت تهران معارفه 
ش��د. در اين مراسم که با حضور مس��ئولين فدراسيون، هيئت تهران و هيئت 
ه��اي تابعه ني��ز همراه بود، عالوه بر »درايت دان��ا«، معارفه و اعطاي احکام 
 مس��ئولين کارگر وه هاي مختلف اين هيئت تازه تأس��يس نيز انجام گرديد.
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پنجمينسالگردصعوداولينبانوان
مسلمانبهاورست

در تاري��خ نه��م خ��رداد م��اه 1384 تيم مل��ي جمهوري 
اس��المي ايران ب��راي اولين ب��ار موفق ش��دند ، افتخار 
 صعود اولين بانوان مس��لمان را به نام ايران کس��ب کنند.

دومينسالگرددرگذشتابراهيمشيخي
ابراهيم ش��يخي کوه نورد پيش کس��وت و فعال که 
جامع��ه کوه ن��وردان ته��ران فعاليت ه��اي او را در 
ساختن جان پناه قله توچال و ميله گذاري در مسير 
توچال همواره به ياد دارند و از اعضاي تيم ملي در 
صعود به قله گاشربروم 2 و فاتح آن بود طي برنامه 
اي که با دو تن از دوستان خويش در منطقه پالون  
گردن به س��ينه زا داشت در تاريخ 17 /3/ 87  در 

اثر ايست قلبي در گذشت. يادش گرامي.

همکاران گرامي فدراسيون ؛ 
ميرس��ليم،دکتر  مهن��دس  آقاي��ان 
و  زاده  نقي��ب  ش��اهبازي،عبدالرضا 
هم چنين س��رکار خانم شريعتي ، برخود 
الزم مي دانيم مصيبت وارده را به شما و 
خانواده ي گرامي  تسليت عرض نموده، 
از خداوند منان براي عزيزان از دس��ت 
رفته عل��و درجات و ب��راي بازماندگان 

صبر جميل و اجر جزيل مسالت داريم.

همکار گرامي فدراسيون؛
جناب آقاي »حميد خالدي«، 
بر خ��ود الزم مي دانيم وصلت 
فرخن��د ي ش��ما را صميمان��ه 
تبري��ک ع��رض نمايي��م . از 
خداوند من��ان آرزوي لحضاتي 
زيبا توأم با سالمتي و کاميابي 

را داريم.

تقدير و سپاس
فدراسيون کوه نوردي و صعودهاي ورزشي، بر خود 
الزم م��ي داند به نمايندگي از طرف يکايک اعضاي 
تي��م ملي؛ از تمامي پيشکس��وتان ارجمن��د، مربيان 
عزيز، جامعه قدرش��ناس کوه نوردي و خانواده هاي 
گرامي، که از نقاط دور و نزديک در مراسم استقبال 
از کوه نوردان س��رافراز تيم ملي، حضور بهم رسانده 
و بر شکوه اين مراسم افزودند و همه ي عزيزاني که 
با ارسال پيام هاي محبت آميز در قالب پالکاردهائي 
وزي��ن و ت��اج گل، ما را رهين لط��ف و عنايت خود 
 ق��رار دادند، صميمانه تقدير و س��پاس گزاري نمايد.

دوازدهمينسالگرداولينصعودايرانياورست

۳۰ ارديبهش��ت س��ال ۱۳۷۷ هجري شمس��ي ، ايرانيان براي اولين بار در قالب تيم ملي و از جبهه ي جنوبي ، بر فراز بام دنيا ايستادند. 
 دوازدهمين س��الگرد اين صعود موفقيت آميز را به جامعه ي کوه نوردي کش��ور تبريک عرض مي کنيم. روز ايراني اورس��ت گرامي باد.
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