










یازدهمین دوره رقابت های سنگ نوردی جام فجر در دو بخش آقایان و بانوان و در رشته های بولدرینگ، سرطناب و 
سرعت به میزبانی هیئت کوه نوردی و صعودهای ورزشی استان خوزستان، در شهر اهواز برگزار شد. در این دوره از 
مسابقات یک سرداور و یک سرطراح نیز از فدراسیون جهانی سنگ نوردی حضور داشتند. در مجموع برگزاری این 
رقابت ها با میزبانی شایسته و قابل تقدیر استان خوزستان به ویژه زحمات قدرت اهلل نیکخواه رئیس هیئت این استان، 
سایر عوامل هیئت و دست اندرکاران و مسئولین استان ، گام ارزشمند دیگری در راستای توسعه ورزش سنگ نوردی 

به ویژه در سطح این استان بود که سنگ نوردانش مقام های ارزنده ای را نیز به خود اختصاص دادند.





برگزاری صعود زمستانی سراسری در بخش بانوان  )صعود به قله شاهوار( به مناسبت سی و دومین سالگرد 
پیروزی انقالب اس�المی با میزبانی هیئت س�منان و تالش های ارزنده ی رئیس هیئت این استان محمد علی 
هاشمی و سایر عوامل هیئت و مساعدت نهادها و ارگان های مختلف این استان با شرکت بیش از 200 بانوی 

کوه نورد از سراسر کشور در شرایط نامساعد زمستانی، به نحو مناسب و قابل تقدیری برگزار گردید.





برگزاري صعود زمس�تاني سراس�ري در بخش آقایان )صعود به قله بینالود( به مناسبت سي و دومین سالگرد 
پیروزي انقالب اس�المي با میزباني قابل تقدیر و ارزش�مند هیئت خراس�ان رضوي همراه بود. صعودي که با 
حضور قریب به 500 کوه نورد مرد از سراسر کشور و تعدادي  از بانوان کوه نورد استان همراه بود و با تالش 
هاي بي ش�ائبه ي حسین اماني رئیس هیئت کوه نوردي و صعودهاي ورزشي خراسان رضوي، یکایک عوامل 

هیئت و سایر نهادها و ارگان هاي دست اندرکار این استان، با کیفیت بسیار مطلوبي انجام شد.





نخستین جشنواره سنگ نوردي بین المللي بیستون  از 26 تا 30 مهر ماه در کرمانشاه برگزار شد. هدف اصلي این جشنواره 
شناساندن مکان هاي طبیعي دست نخورده جهان، توسعه گردشگري، شناسایي و نشان دادن دیواره هاي طبیعي و 
تبادل فرهنگي کشورها بود. این جشنواره با حضور بیش از 20 سنگ نورد مطرح اروپائي و 34 سنگ نورد ایراني و با 
 تالش هاي ارزنده  محمدرضا نقدي رئیس هیئت استان کرمانشاه و عوامل این هیئت و سایر ارگان های استان برگزار شد. 









وقتي در آغازين روز س��ال 1389 و بر مبناي سنتي حسنه؛ رهبر 
فرزانه ي انقالب، س��ال جدي��د را با عن��وان »همت مضاعف و 
کار مضاعف« نامگذاري کردند، عموم دس��تگاه ها، سازمان ها و 
نهادها، ش��روع به تبليغ و اطالع رساني اين عنوان به شيوه هاي 
مختلف نمودند. از نقش بس��تن  بر س��ربرگ نامه ها و مکاتبات 

اداري گرفته تا بيل بوردها و پوسترها. 
ام��ا در اي��ن ميان برخي ني��ز تنها به جنب��ه ي نمادين موضوع و 
صرفًا تبليغات و اطالع رساني آن بسنده نکردند و پيام حکيمانه ي 
رهب��ري را آن گونه که بايد و ش��ايد دريافت و به کار بس��تند تا 
در پايان س��ال، بتوانن��د با کارنامه اي متفاوت و قابل، نس��بت به 
س��ال هاي گذش��ته، ِدين خ��ود را تا حد توان نس��بت به منويات 
معظم له و در راس��تاي توسعه ي پايدار، بالندگي و اعتالي ايران 
عزيز اس��المي ادا کنند. کارنامه اي که بدون شک جز با »همت 

مضاعف و کار مضاعف« محقق نمي شد.
فدراس��يون کوه نوردي و صعودهاي ورزش��ي؛ ب��دون هيچ گونه 
ادع��اي کاذب و ب��زرگ نمايي و تنها بر اس��اس آنچه انجام داده 
اس��ت؛ بر اين مهم صحه مي گذارد که با تالش فرد فرد عوامل 
اين فدراس��يون؛ اعم از مديران، هم��کاران کارگروه ها، کارکنان 
دفتري و هم چنين مس��اعدت بي ش��ائبه ي  بازوان اجرايي خود 
در يکايک هيئت هاي کوه نوردي و صعودهاي ورزش��ي سراس��ر 
کشور و از همه مهمتر؛ همدلي و همراهي پيش کسوتان، مربيان 
و ورزش��کاران عزيز، توانسته است منش��اء خدمات گسترده اي، 
طي يک س��ال اخير به خيل مخاطبان و عالقه مندان اين رشته 
ها گردد.  اقداماتي که بخش اعظم آنها را مي توان در نشريه ي 
حاضر و ش��ماره هاي قبلي )8 و 9( رصد کرد و روند رو به رش��د 
و توس��عه ي پايدار فعاليت هاي فدراسيون را با خيزش و جهشي 

محسوس نسبت به سال هاي گذشته مورد ارزيابي قرار داد. 
فعاليت هايي که به صورت ش��اخص مي ت��وان به برخي از آنها  

اشاره کرد: 
• اهتزار پرچم پرافتخار کشورمان براي نخستين بار بر فراز قله ي 

8167 متري »دائوالگيري« توسط تيم ملي کوه نوردي
• اهتزار پرچم پرافتخار کش��ورمان ب��ا حمايت از صعود کوه نورد 
توانمند تيم ملي کوه نوردي »عظيم قيچي ساز« در صعود به قله 
8125 متري »نانگاپاربات« ) و براي نخستين بار صعود به دو قله 

ي باالي هشت هزار متر در يک فصل و در دو کشور(
• کس��ب عناوين ارزنده و مدال هاي رنگارنگ براي نخستين بار 
از رقابت هاي سنگ نوردي بزرگساالن قهرماني آسيا )مدال نقره 

و برنز آسيا(
• کس��ب عناوين در خور توجه براي نخس��تين بار از رقابت هاي 

سنگ نوردي قهرماني جهان در چين )عنوان چهارم جهان(
• برگزاري جش��نواره بزرگ و بين المللي س��نگ نوردي بيستون 

براي نخستين بار با حضور بيش از 25 سنگ نورد اروپايي 
• برگزاري دوره داوري درجه يک و طراحي صعودهاي ورزشي با 

حضور مدرسان فدراسيون جهاني براي نخستين بار
• برگزاري جش��نواره ملي و فرهنگي »صعود به بام ايران در يک 

نگاه« براي نخستين بار
• برگزاري اولين همايش راهبردي نواب رئيس بانوان هيئت هاي 

سراسر کشور براي نخستين بار
• برگزاري اولين همايش راهبردي صعودهاي ورزش��ي در سطح 

داوران، مربيان و طراحان براي نخستين بار
 ... و  بسياري از امور آموزشي، عمراني، زيرساختي و ... که اشاره 

به تک تک آنها در اين مجال نمي گنجد.
اميد اس��ت؛ با اتکال به خداوندمنان و حمايت و پشتيباني مستمر 
و بيش از پيش س��ازمان تربيت بدن��ي و کميته ملي المپيک، در 
تداوم اقدامات و خدمات سال هاي گذشته، با برنامه ريزي دقيق، 
هدفمن��د و با تدبير و اهتمام شايس��ته ، در جه��ت تحقق ايراني 
س��ربلند و مقتدر در اين حوزه و خاصه همس��و ب��ا رهنمود رهبر 
معظم انقالب مبني بر اين که: »فتح اورس�ت را مقدمه اي 
ب�راي کارهاي بزرگتر بدانی�د« گام هاي ارزنده ي ديگري 

برداريم.

در راستاي تحقق »همت مضاعف و کار مضاعف« کارنامه ي سال 1389 فدراسيون
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برابر روال س��اليانه جلسه هيئت رئيس��ه اتحاديه کوه نوردي آسيا 
موس��وم به UAAA خرداد ماه گذشته به مدت دو روز با ميزباني 

فدراسيون کوه نوردي قرقيزستان در شهر بيشکک برگزار گرديد.
اين اجالس به رياس��ت  آقاي دکتر Lee به همراه دبير اتحاديه و 
با حضور دو نفر از مس��ئوالن فدراسيون کوه نوردي کره، چهار نفر 
از مس��ئوالن فدراسيون کوه نوردي چين تايپه، دو نفر از مسئوالن 
فدراسيون کوه نوردي ژاپن و رئيس فدراسيون کوه نوردي ايران به 

همراه رئيس و دبير فدراسيون قرقيزستان  برگزار شد.
برابر دس��تور جلسه، ابتدا ارائه گزارش توس��ط دبير اتحاديه که با 
محوريت نتايج حاصله از جلس��ه اتحاديه کوه نوردي آسيا در آبان 
ماه س��ال گذشته در هنگ کنگ برگزار ش��ده بود ،ارائه گرديد. به 
دنبال آن اعضاي هيئت رئيسه به طور جداگانه گزارشي از عملکرد 
فدراس��يون هاي کوه نوردي کش��ور خود به استماع اعضاي حاضر 
رس��اندند که در اين بين گزارش رئيس فدراس��يون كره از صعود 
اولين زن صعودكننده به 14 قله 8000 متري خانم oh و گزارش 
رئيس فدراس��يون کوه نوردي کش��ورمان از اولي��ن صعود ايرانيان 

ب��ه قله 8167 مت��ري دائوالگيري بيش از س��اير گزارش ها توجه 
حاضري��ن را جل��ب نموده و به ط��ور ويژه ب��ه آن پرداخته و اين 
موفقيت ه��ا را تبريک گفتند. به دنب��ال آن خزانه دار اتحاديه آقاي 
Hank از کش��ور چين تايپه نيز گزارش و تراز مالي سال گذشته 

را به استماع حاضران رساندند.
از ديگ��ر م��واردي که مط��رح گردي��د موضوع ميزبان��ي اتحاديه 
کوه نوردي آس��يا ب��ود که به علت عدم آمادگي از س��وي اعضاي 
حاضر مقرر ش��د دبير اتحاديه، طي نامه اي به کليه اعضا نظر آنان 
را درخصوص ميزباني استعالم نموده و پس از تأييد در پاييز سال 

جاري بررسي نهايي صورت گيرد.
گزارش کميته اکسپديشن نيز که با ميزباني کشور نپال روي يکي 
از قلل زير 6000 متر برگزار ش��ده بود به صورت مکتوب و مصور 

به حاضران ارائه شد.
همچني��ن در خاتمه گ��زارش عملک��رد ميزبان ني��ز از مجموعه 
فعاليت هاي کوه نوردي در کش��ور قرقيزس��تان ب��ه حاضران ارائه 

گرديد.

در جريان جلسه هيئت رئيسه اتحاديه كوه نوردي آسيا )UAAA(؛

صعود ايراني ها به دائوالگيري در کانون توجه
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اولين همايش راهبردي صعودهاي ورزش��ي از 27 خردادماه با حضور 
رؤس��اي کارگروه صعودهاي ورزش��ي هيئت ها و منتخبين مربيان، 
داوران و طراحان از 15 استان کشور در قرارگاه رودبارک برگزار شد. 

در جري��ان مراس��م اختتامي��ه ي اي��ن هماي��ش نيز؛  از مس��ئولين 
کارگروه صعودهاي ورزش��ي هيئت ها، نماين��دگان داوران، طراحان، 
مربي��ان، پي��ش کس��وتان، خادم��ان و عوامل کارگ��روه صعودهاي 
 ورزش��ي فدراس��يون با لوح تقدي��ر و هدايايي تقدير ب��ه عمل آمد.

پیام رئیس فدراسیون در همایش راهبردي صعودهاي ورزشي:
در جري��ان برگزاري اولي��ن همايش راهبردي صعودهاي ورزش��ي، 
مهندس »محمود ش��عاعي« رئيس فدراس��يون، پيامي را تقديم اين 
همايش کرد و در آن رويکردهاي فدراس��يون را نسبت به صعودهاي 
ورزش��ي اعالم داش��ت. در ادامه مطلب متن کامل اين پيام را از نظر 

مي گذرانيد :
ضمن عرض سالم و خوش آمد خدمت نمايندگان ارجمند خانواده ي 
بزرگ صعودهاي ورزش��ي کش��ور؛ پيش کس��وتان، مربيان، داوران، 
طراحان، کارشناسان و مس��ئولين کارگروه ها در هيئت هاي سراسر 
کش��ور؛ بر خود الزم مي دانم از زحمات و تالش هاي بي شائبه شما 
عزيزان در سطوح مختلف که موجبات رشد و توسعه ي هر چه بيشتر 
 سنگ نوردي را در نقاط مختلف کشور فراهم آورده، تقدير و تشکر نمايم. 
بي گمان رشد سريع و اقبال گسترده نوجوانان و جوانان به اين رشته؛ 
هم نويد بخش آينده اي درخشان است و هم مسئوليت همگي ما را در 
قبال آن حساس تر و خطيرتر مي کند. از اين رو فدراسيون به عنوان 
متولي اين رشته تالش دارد با رويکرد توسعه اي و کيفي اهتمام خود 
را به دو مقوله؛ -زيرساخت ها ) شامل: آموزش و امکانات( و رقابت ها 

) شامل ملي و بين المللي( معطوف نمايد.

در همين راس��تا و به م��وازات اقدامات ارزش��مند و ماندگاري که در 
کارگروه مربوطه با مس��اعدت خبرگان و پيش کسوتان اين رشته در 
ح��وزه آموزش، با تهيه و تدوين ش��يوه نامه ها، و مقررات و برگزاري 
دوره هاي طراحي و داوري انجام ش��ده، بنا داريم با توفيقات الهي و 
حمايت س��ازمان تربيت بدني مصوبه ي احداث و راه اندازي مجتمع 
اختصاصي يا همان خانه س��نگ نوردي کشور را محقق نمائيم. هم 
چنين با تقويت روابط بين الملل با هدف ارتقاء دانش از حضور مربيان، 

داوران و طراحان صاحب نام دنيا بيشتر بهره مند شويم.
در بخش مسابقات نيز که در واقع قلب تپنده صعودهاي ورزشي است، 
تالش داريم عالوه بر ميزباني و برگزاري مطلوب رقابت هاي سنگ 
نوردي قهرماني آس��يا در پائيز جاري مجددًا بر برگزاري ليگ سنگ 
نوردي چه به صورت استاني و چه منطقه اي تأکيد مي کنيم. چرا که 
معتقديم در صورت تأمين زير ساخت هاي برگزاري ليگ اين رويداد مهم 
مي تواند عامل بسيار تعيين کننده اي در رشد هر چه بيشتر و سراسري 
 سنگ نوردي کشور، استعداد يابي و تمرکز زدائي از 2 يا چند استان شود.

در پايان شايسته مي دانم از زحمات دست اندرکاران برگزاري برگزاري 
اين همايش و استقبال شما گراميان قدرداني نمايم.

اميد اس��ت با حضور پرشور و فعالتان در مباحث اين همايش همه با 
هم در راهبرد رشد و تعالي اين رشته و رفع هر چه بيشتر کاستي ها و 

کمبودها اهتمام ورزيم.
بنده نيز به س��هم و وظيفه خودم تالش خواهم کرد توجه س��ازمان 
سازمان تربيت بدني ، کميته ملي المپيک را بيش از پيش به اين رشته 

زيبا، جذاب و مدال آور جلب نمايم.
از خداون��د متع��ال براي همگي ش��ما فع��االن و خادم��ان جامعه 

صعودهاي ورزشي آرزوي توفيق و بهروزي دارم.

همايش راهبردي صعودهاي ورزشي
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با مش��خص ش��دن چهره هاي برتر رش��ته هاي »بولدرينگ«، 
»س��رطناب« و»سرعت«، يازدهمين دوره مسابقات جام فجر در 
بخش آقايان و بانوان با قهرماني تيم خراس��ان رضوي و زنجان 

در اهواز به پايان رسيد. 
در بخش مردان و در رش��ته ي »بولدرينگ«؛ »علي برات زاده« 
از تيم استان خوزستان)نفت اهواز( به مقام قهرماني دست يافت. 
»حميد رضا توزندجاني« از خراس��ان رضوي دوم ش��د و »آرش 
دوس��ت تاريان« از لرستان در س��کوي سوم ايستاد. در رشته ي 
»س��رطناب« نيز؛ »داوود رکابي« از استان خوزستان)نفت اهواز( 
به مقام قهرماني دست يافت، »خسرو هاشم زاده« از زنجان دوم 
شد و »رضا کالسنگيان« از گلستان در جايگاه سوم قرار گرفت. 
هم چنين در رش��ته ي »س��رعت«؛ »حميد رضاتوزندجاني« از 
خراسان رضوي به مقام قهرماني دست يافت و »محسن محمد 
نژاد«  و »محس��ن شفيعي« هردو از قزوين به مقام هاي دوم و 

سوم رسيدند. 

گفتني اس��ت: در مجم��وع و در پايان اين دوره از مس��ابقات در 
بخش مردان؛ تيم هاي خراس��ان رضوي، خوزستان)نفت اهواز( 
و زنج��ان به ترتيب به مقام هاي اول تا س��وم رس��يدند و کاپ 

قهرماني دريافت کردند.
و در بخش بانوان در رش��ته ي »بولدرين��گ«؛ »الناز رکابي« و 
»فرناز اس��ماعيل زاده« هر دو از زنجان به ترتيب به مقام هاي 
اول و دوم دس��ت يافتند و »نگار ورشوچي« از همدان در جايگاه 
س��وم قرار گرفت. در رشته ي »س��رطناب« نيز؛ »الناز رکابي« 
از زنج��ان به مقام قهرماني دس��ت يافت، »فاطمه س��ليماني« 
از همدان دوم ش��د و »فاطمه مقدادي« از خراس��ان رضوي در 

سکوي سوم قرار گرفت. 
شايان ذکر اس��ت: به دليل غبارآلودگي بيش از حد هواي اهواز، 
رقابت هاي سنگ نوردي جام فجر بانوان در رشته ي »سرعت« 
بنا بر تش��خيص و تصميم کادر اجرايي؛ لغو ش��د. )اين رقابت ها 
بر روي ديواره هاي تازه تأسيس و در فضاي بار برگزار مي شد.( 

مسابقات سنگ نوردي جام فجر؛

درخشش سنگ نوردان تيم نفت اهواز



در جري��ان برگزاري رقابت هاي س��نگ نوردي قهرماني آس��يا 
در رده س��ني بزرگساالن در »ش��نگ زي« کشور »چين« ؛ دو 
س��نگ نورد تي��م ملي مردان ايران موفق به کس��ب دو نش��ان 
ارزش��مند ش��دند. بنا بر اين گزارش: در رش��ته ي س��رعت و در 
بخش انفرادي؛ »اميد ش��يخ بهايي« موفق به کس��ب مدال نقره 
ي آسيا شد و در همين رشته »محسن محمدي نژاد« مدال برنز 
آس��يا را کس��ب کرد.  شايان ذکر اس��ت اين براي اولين بار بود 
که س��نگ نوردان تيم ملي ايران، موفق به کس��ب اين دو مدال 
در رش��ته ي »سرعت« و در رده ي س��ني بزرگساالن در سطح 
قاره ي آسيا شده اند. از ديگر نتايج بدست آمده ي تيم ايران نيز 
مي توان به کس��ب مقام چهارمي در رقابت هاي سرعت مختلط 
تيم��ي و هم چنين رده ي هفتم آس��يا توس��ط »الناز رکابي« در 

»س��رطناب« اش��اره کرد.
گفتني اس��ت: س��ه س��نگ نورد ديگر ايران نيز که با شايستگي 

و تالش��ي ارزنده به جمع فيناليس��ت هاي رش��ته هاي مختلف 
در رقابت هاي س��نگ نوردي قهرماني آس��يا )چي��ن( راه يافته 
بودن��د، توانس��تند اي��ن جايگاه ه��ا را به خود اختص��اص دهند: 
»علي برات زاده« در جايگاه پنجم آس��يا در رشته »بولدرينگ«، 
»داوود رکابي« در رده نهم آس��يا در رش��ته »سرطناب« و »الناز 
رکابي« در رده هفتم آس��يا در رشته »س��رطناب« بانوان و نهم 

در »بولدرين��گ«. 
ش��ايان ذکر اس��ت: رقابتي نيز به صورت آزمايشي در رشته اي 
تحت عن��وان »تمام مس��يرها« برگزار گرديد ک��ه »حميد رضا 
توزندجان��ي« با توانايي خاص خود موفق ش��د در اين بخش که 
ش��امل رقابت در مجموعه اي از رشته هاي سنگ نوردي داخل 
س��الن بود، به مقام دوم و مدال نقره دس��ت پيدا کند. در همين 
رش��ته »علي برات زاده« نيز به مدال برنز دس��ت يافت و »الناز 

رکابي« در بخش بانوان هفتم ش��د .

درخشش بي سابقه سنگ نوردان »ايران«؛
کسب دو مدال نقره و برنز »آسيا« در »سرعت«
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توسعه و پيشرفت همه جانبه صعودهاي ورزشي در سراسر كشور، در سايه مشاركت علمي و عملي مربيان، طراحان، داوران و دست اندركاران 
پديدار و محقق مي شود. در همين رابطه كارگروه صعودهاي ورزشي اين فدراسيون مراتب تقدير و سپاس خود را از هيئت هاي مختلف استان ها 
براي حضور تمامي اركان برشمرده صعودهاي ورزشي و حمايت همه جانبه مسئولين ذيربط در دوره هاي بازآموزي و هماهنگي بانوان و آقايان 
كه در آبان سال جاري برگزار گرديد و هم چنين يازدهمين دوره رقابت هاي سنگ نوردي جام فجر در اهواز اعالم مي دارد. اميد است در پرتو 
عنايت حضرت باري تعالي و در راستاي اجراي اهداف، اقدامات و مشاركت همه جانبه منبعث از درايت، آينده نگري، دلسوزي و مسئوليت پذيري 

تمامي اهالي اين رشته، شاهد رشد و شكوفايي و توسعه پايدار صعودهاي ورزشي باشيم.

محم��د س��اريخاني رئيس کارگ��روه پناهگاه هاي فدراس��يون؛ 
گزارش��ي اجمالي از اقدامات انجام ش��ده ي اخير در حوزه ي اين 

کارگروه را ارائه کرد: 
* راه ان��دازي س��ايت ايرانس��ل در پناهگاه ش��يرپال *نوس��ازي 
ق��رارگاه رودبارک با هزينه بالغ ب��ر 400 ميليون ريال *تعويض 

پنجره هاي پناهگاه شيرپال و تجهيز آنها با شيشه هاي دو جداره، 
به عالوه ي راه اندازي سيستم ش��وفاژ اين پناهگاه )هزينه کلي  
160 ميلي��ون ري��ال( * برگزاري دوره هاي آموزش��ي رايگان در 
 پناهگاه ش��يرپال )روزهاي پنج ش��نبه و جمع��ه - صبح و عصر(
 * سرويس دهي مجدد پناهگاه بارگاه سوم دماوند در زمستان 89

تقدير کارگروه صعودهاي ورزشي فدراسيون از هيئت استان ها

گزارشی اجمالی از اقدامات کارگروه پناهگاه ها
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کوه نوردي  کارگ��روه  غارن��وردي  بخش 
دس��تاوردهاي  نمايشگاه  در  فدراس��يون 
عل��وم زمين در روزهاي 26 و 27 بهمن 

ماه ش��رکت کرد.
در اين نمايش��گاه که در محل س��ازمان 
زمين شناس��ي و اکتشافات معدني کشور 
و همزمان با بيس��ت و نهمين گردهمايي 
عل��وم زمين برگزار ش��د، س��ازمان ها و 
موسس��ات علم��ي و پژوهش��ي، مراک��ز 
تحقيقاتي، بخش خصوصي و ... ش��رکت 
داش��تند و بخ��ش غارن��وردي کارگروه 
کوه نوردي نيز بهمراه شرکت کوه ويسي 
)ب��ا حمايت اين ش��رکت( در نمايش��گاه 

شرکت داشت.
در غرف��ه بخ��ش غارن��وردي ک��ه ب��ا 

اس��تقبال محققي��ن، اس��اتيد دانش��گاه، 
دانشجويان، مس��ئولين، دست اندرکاران 
عل��وم زمين و ديگ��ر عالقمندان همراه 
ب��ود، فعاليت ه��اي بخ��ش غارن��وردي، 
غارن��وردي در اي��ران، غارهاي کش��ور، 
دوره ه��اي آموزش��ي، فعاليت هاي علمي 
و پژوهش��ي، برنامه ه��اي غارن��وردي و 
اکتش��افي و ... بصورت اس��اليد، پوستر 
و بروش��ور به عالقمندان ارائه و توضيح 

داده ش��د.
بس��ياري از عالقمندان ني��ز با پر کردن 
ف��رم، ب��راي هم��کاري در زمينه ه��اي 
مختلف ب��ا بخش اعالم آمادگي نمودند، 
همچني��ن با تعدادي از مراک��ز علمي و 
مشترک  همکاري هاي  جهت  پژوهش��ي 

مذاک��ره و گفتگ��و ش��د که نتاي��ج آنها 
بص��ورت مقتض��ي در آين��ده در اختي��ار 

عالقمن��دان ق��رار مي گي��رد.

علوم  گردهماي��ي  اس��ت  ذک��ر  ش��ايان 
زمين که امس��ال بيس��ت و نهمين دوره 
معتبرتري��ن گردهمايي  برگزار ش��د،  آن 
داخل��ي در ح��وزه عل��وم زمين اس��ت و 
بخش غارنوردي کارگروه کوه نوردي نيز 
با هدف برق��راري ارتباط با مراکز علمي 
و محققي��ن، معرفي رش��ته غارنوردي و 
فعاليت هاي انجام گرفته، نزديک س��ازي 
و ادغام ابعاد ورزش��ي و علمي غارنوردي 
و غارشناسي در اين همايش و نمايشگاه 

شرکت داشت.

حضور فعال بخش غارنوردي در نمايشگاه ملي علوم زمين
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يکي از دو مقاله ارائه شده توسط واحد 
تحقي��ق و پژوه��ش بخش غارنوردي 
)تالي��ف مهن��دس عباس توس��لي( به 
نهمي��ن گردهماي��ي علوم  و  بيس��ت 

زمين برگزيده و ارائه ش��د.
واح��د تحقي��ق و پژوه��ش يك��ي از 
واحدهاي پيش بيني شده در آيين نامه 
كوه نوردي  كارگروه  غارنوردي  بخش 
اس��ت و آقاي مهندس توس��لي طبق 
حكمي در ابتداي سال جاري به سمت 
مسئول اين واحد منصوب شده اند، در 
اين  برنامه هاي  اول  س��رفصل بخش 

واح��د م��واردي از جمل��ه: 
تهي��ه بانك اطالع��ات جامع غارهاي 
 GIS كش��ور و بكارگي��ري سيس��تم
در طبقه بن��دي و معرف��ي آنه��ا، تهيه 
شناس��نامه اس��تاندارد جه��ت غارها، 
تهي��ه و تكمي��ل شناس��نامه غارهاي 
اكتش��افي،  غاره��اي  و  موج��ود 
اكتش��افي جهت  مناطق  اولويت بندي 
اكتش��اف غارهاي جديد، اولويت بندي 
اكتش��افي غاره��اي ش��ناخته ش��ده، 
تش��كيل  غاره��ا،  تقس��يم بندي 
كارگروه هاي تخصصي، بررس��ي هاي 
غاره��ا،  فرهنگ��ي  و  باستان شناس��ي 
دوره ه��اي  تدوي��ن  و  برنامه ري��زي 
ب��ا  مرتب��ط  آموزش��ي  و  تخصص��ي 
غارن��وردي و اكتش��اف، آموزش��هاي 
مرتب��ط با حفاظ��ت و به��ره برداري 
از غاره��ا و  ش��ركت در س��مينارها و 
بيني شده  پيش  مرتبط  كنفرانس هاي 

اس��ت که در حال انجام هس��تند.
در همين راستا دو مقاله به گردهمايي 
عل��وم زمين ارائه گرديد و مقاله آقاي 
مهن��دس عب��اس توس��لي )م��درس 
دانش��گاه( برگزيده و ارائه شد. ضمن 
آرزوي  ايش��ان  براي  فراوان،  تبريک 

موفقي��ت روزاف��زون داري��م.

مقاله بخش غارنوردي 
فدراسيون برگزيده شد

تشکيل ستاد برگزاري اولين سالگرد 
کوه نوران جان باخته در ديزين   

فدراس��يون کوه نوردي و صعودهاي ورزشي 
با دعوت از مسئولين نهادهاي مختلف، ستاد 
برگزاري اولين سالگرد کوه نوردان جان باخته 
در حادثه ي ريزش بهمن در ديزين را تشکيل 
داد. گفتني س��ت: در جلس��ات اين ستاد که 
رياست آن را محمود شعاعي و دبيري آن را 
کاوه کاش��في به عهده داشت، نمايندگاني از 
 خانواده هاي ضايعه ديده نيز حضور داش��تند .

تبريک و تقدير کميته ملي المپيک از 
افتخارآفريني تيم ملي سنگ نوردي

به��رام افش��ار زاده دبي��رکل کميت��ه مل��ي 
المپي��ک ط��ي مکتوب��ي خطاب ب��ه رئيس 
فدراسيون کوه نوردي و صعودهاي ورزشي، 
ضم��ن ارج نه��ادن به زحم��ات وي و ديگر 
دست اندرکاران فدراسيون، کسب مدال هاي 
ارزنده توس��ط ملي پوش��ان غيور و پرتالش 
تي��م ملي س��نگ ن��وردي را از رقابت هاي 
قهرمان��ي آس��يا تبري��ک گف��ت. وي اظهار 
اميدواري کرده اس��ت، در آينده شاهد کسب 
 افتخارات بيش��تري در اين عرصه باش��يم.

رئيس هيئت »ماکو« به درجه رفيع 
شهادت نائل شد

با نهايت تأس��ف و تأثر با خبر شديم »حسن 
حس��ن ن��ژادي« رئيس هيئت ک��وه نوردي 
و صعوده��اي ورزش��ي شهرس��تان ماکو از 
جانبازان شيميايي دفاع مقدس  پس از مدت 
ها تحمل درد و رنج به درجه رفيع ش��هادت 
نائل ش��د. به گزارش پاي��گاه خبري هيئت 
آذربايجان غربي: وي از سال ۱۳۷۷ رياست 
هيئت شهرس��تان ماکو را بر عهده داشت و 
در پيشرفت ورزش کوه نوردي و سنگنوردي 
شهرس��تان ماکو تالش هاي ارزش��مندي را 
از خود به يادگار گذاش��ت ک��ه از جمله مي 
توان به اين موارد اشاره کرد: اعزام موفقيت 
آميز تيم دو نفره به قله موستاق آتا در کشور 
چي��ن، حماي��ت از س��نگنوردان ماکو جهت 
گش��ايش و اتمام مسير در کالهک بي نظير 
ماکو و برگزاري دهه��ا کالس کارآموزي و 
آموزش��ي. بر خود الزم مي دانيم شهادت آن 
رزمن��د ميهن و خادم صدي��ق کوه نوردي و 
صعودهاي ورزش��ي کشور را خدمت خانواده 
ي معزز ايشان و جامعه ورزش کشور تبريک 
 و تس��ليت عرض نمائيم. ي��ادش گرامي باد.

پيرو اعالم قبلي مبني بر برگزاري آزمون ورودي مربيگري غارنوردي در مقطع درجه 3 کشوري، از تاريخ 
20آبان لغايت 21 آبان اردوي فوق در قرارگاه فدراسيون کوه نوردي در پلور به اجرا درآمد.هدف از برگزاري 
آزمون، ارزيابي و تعيين سطح آمادگي متقاضياني بود که در سالهاي قبل دوره هاي پيشرفته را طي نموده 
بودند و در آينده نزديک در دوره مربيگري درجه 3 شرکت مي نمايند. بدين منظور از شب 19 آبان کادر 
برگزاري شروع به آماده سازي مسيرها روي ديواره مصنوعي قرارگاه نمودند و کليه روشها و تکنيکهاي 
SRT شامل: عبور از انحراف )Deviation(، عبور از لوپها، تيرول +/-، تراورس، صعود و فرود مرحله 

اي، مسيريابي، طناب ريزي، روشهاي خود امدادي، 
آزادس��ازي و انتقال مجروح در حالتهاي صعود و 
فرود، تکنيکهاي پاندول اسپانيايي و ده ها روش 
فرا گرفته در دوره هاي قبلي ترکيب شد و آزمون 
بعمل آمد. همچنين جهت سنجش اطالعات پايه 
و عمومي غارنوردي از شرکت کنندگان امتحان 
کتبي شامل بر 42 سوال طراحي گرديد و شرکت 
کنندگان در زمان 2 س��اعت اين امتحان را نيز با 

موفقيت به پايان رساندند.
شرکت کنندگان:مجيد اسکندري، علي ولي زاده، 
حميد خالدي/ باشگاه آفاق گرگان:لطفي، اصغري، 

اربابي، دلپس��ند/ خانه کوهنوردان تهران: کنعاني، خداداد شرق، عاليي پور/ کادر برگزاري:اميرحسين 
جابرانصاري مدرس و سرپرس��ت اردو-وحيد مصدري واحد آموزش، مدرس-کامران اندامي مدرس-

روشن امين نيا روابط عمومي و هماهنگي

برگزاري آزمون ورودي مربيگري غارنوردي در مقطع درجه سه ملي
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* بررسي اساسنامه و مدارک گروه کوه نوردي ياران فارس براي صدور مجوز دائم
* پاسخگويي به سئواالت تربيت بدني خراسان جنوبي و کرمانشاه

* رسيدگي به شکايات استان تهران و فارس
* تماس با استان ها در مورد روزهاي کاري و حضور و غيابشان در هيئت ها )بانوان هيئت(

* بررسي تقويم و عملکرد استان ها براي رتبه بندي و امتياز استان ها در سال 1388
* بررسي مجدد رتبه بندي گلستان

* بررسي مجوز و چک کردن اساسنامه و مدارک استان فارس براي صدور مجوز و کسري مدارکشان، تماس براي تکميل مدارک و 
رفع نواقص مدارکشان

 * رس��يدگي به ش��کايات و مکاتبات اس��تان هاي گيالن، خراس��ان رضوي، کرمانشاه، يزد، ايالم، خراس��ان جنوبي، بوشهر، اصفهان
* صدور مجوز براي استان آذربايجان شرقي )گروه عقاب سهند تبريز( 

* صدور مجوز براي استان فارس )گروه ياران مهر( 
* صدور مجوز براي استان فارس )پارسه زرقان( 

* صدور مجوز براي استان فارس )گروه بيشابور کازرون( 
* صدور مجوز دائم گروه کوه نوردي )کوه ياران فارس(

* تهيه اسامي بانواني که صعودهاي باالي 7000 متر در کليه استان ها داشته اند 
* تکميل فرم تقويم و عملکرد بانوان استان ها

* بدست آوردن اطالعات از روابط عمومي هاي استان ها از جمله: 1- آدرس، 2- تلفن، 3- ساعت حضور و غياب 
* صدور مجوز براي گروه کوه نوردي )کوهياران پارس بانوان( در تاريخ

* پاسخ به نامه ي استان فارس جهت گروه طبيعت دوست
* رسيدگي به مشکل فعاليت هاي موازي دو گروه هم نام آلپ تبريز که در حال فعاليت هستند.
* درخصوص گروه کوه نوردي بهساران که هيچگونه سوابقي از آنها در فدراسيون موجود نبوده

* رسيدگي به مشکل گروه آلپ تبريز
 * پيگي��ري و رس��يدگي ب��ه لغو فعاليت گ��روه کوه نوردي البرز قم ب��ا توجه به لغو مجوز فعاليت گروه فوق از س��وي هيئت اس��تان

* چ��ک ک��ردن و وارد کردن آمار تقويم و عملکردهاي جديد اس��تان هاي اصفهان، تهران، چهارمحال و بختياري، خراس��ان جنوبي، 
خراسان رضوي، زنجان، سمنان، لرستان و اردبيل.

 و ...

نگاهی به عملکرد کارگروه »امور استان ها«
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از اين پس در هر ش��ماره از نش��ريه صعود بنا داريم به گزارش��ي از عملکرد يکي از کارگروه هاي فدراس��يون بپردازيم. در اين شماره 
به عنوان اولين مورد نگاهي خواهيم داش��ت به خالصه اي از رئوس اقدامات انجام ش��ده در کارگروه امور اس��تان ها که به رياس��ت 

حميد غفاري، دبيري حامد فياضي و همکاري خانم ها معصومه حبيب اهلل و نفيسه رضاپور اداره مي شود.



افتخار آفرين  تير؛ صعود   19
»عظيم قيچي س�از« بر فراز 
قله 8125 متري نانگاپاربات
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فدراس��يون  رئي��س  ش��عاعي«  »محم��ود 
ب��ه هم��راه »بابک ضي��اء« مس��ئول واحد 
داوران و نماني��ده ي کارگ��روه صعوده��اي 
دراج��الس جهان��ي  فدراس��يون،  ورزش��ي 
 س��نگ ن��وردي )IFSC( حض��ور يافتن��د. 
اين اجالس از 6 تا ۸ اسفند ماه در شهر »رم« 

ايتاليا برگزار شد.
ش��ايان ذک��ر اس��ت ب��ه زودي گزارش��ي از 
اي��ن س��فر در پايگاه خب��ري فدراس��يون و 
 شماره ی آتی نش��ريه  صعود ارائه خواهد شد

»محمود ش��عاعي« رئيس فدراس�����يون 
کوه نوردي و صعودهاي ورزش��ي به همراه 
»محم����د فهيمي« دبي��ر کارگروه روابط 
بي��ن المل��ل اي��ن فدراس��يون، در مجمع 
س��اليانه اتحادي��ه ک������وه نوردي آس��يا 
)UAAA( در کش��ور چين حضور يافتند. 
ش��ايان ذکر اس��ت: در حال حاض��ر ايران 
به مناس��بت 20 آذر )11 دس��امبر( که به روز  نايب رئيس اتحاديه کوه نوردي آسياس��ت.

جهاني کوهس��تان نام گرفته اس��ت، سومين 
جشنواره کوهس��تان در موزه طبيعت و حيات 
وحش دارآباد به همت ناحيه ويژه کوهس��تان 

شهرداري منطقه يک تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي ش��هرداري منطقه 
يک در اين جشنواره بيش از31 سازمان دولتي، 
خصوصي و تشکل هاي مردمي با برپايي غرفه 
هاي اطالع رس��اني و فروش��گاهي با عرضه 
محص��والت مربوطه از 10 ت��ا 12 آذر ماه به 
مدت سه روز از س��اعت 10 الي 18 با اجراي 
برنامه هاي فرهنگي و آموزشي از جمله تئاتر 
کودک با مضمون طبيعت گردي در کوهستان 
پاک، موسيقي س��نتي ايراني، مسابقه، کارگاه 
آموزش��ي براي دوس��تداران کوهس��تان و ... 

پذيراي عالقمندان بودند. 
ش��ايان ذکر است: فدراس��يون کوه نوردي و 
صعودهاي ورزشي نيز در اين جشنواره حضور 
داش��ت و در بخش نمايش��گاه با مشارکت و 
حمايت شرکت »آپامهر« غرفه اي را برپا نمود.

نائ��ب رئيس بخش  »منص��وره گرجي« 
رئي��س  رضاي��ي«  »حس��ين  و  بان��وان 
کارگروه روابط عمومي فدراس��يون، طي 
نشستي با »رامش ديانت« مسئول ناحيه 
ش��هرداري   1 منطقه  كوهس��تان  وي��ژه 
تهران پيرامون اهداف مش��ترک و زمينه 
هاي بهره مندي از ظرفيت هاي طرفين 
به ِويژه در ح��وزه فعاليت هاي فرهنگي 
و ه��م چني��ن بان��وان، ب��ه تب��ادل نظر 
پرداختن��د و مقرر ش��د ب��ه زودي توافق 
نام��ه ي مش��ترکي بي��ن فدراس��يون و 
ش��هرداري منطه يک منعقد شود. شايان 
ذکر اس��ت: ب��ه گزارش رواب��ط عمومي 
ش��هرداري منطقه يک، اين اقدام که در 
راس��تاي طرح »امداد و نجات کوهستان 
در دامن��ه جنوبي ارتفاعات البرز مش��رف 
به ش��هر تهران« انجام ش��د وفدراسيون 
کوهن��وردي در پناهگاه هاي ش��يرپال و 
پلن��گ چ��ال محلي را به اس��تقرار امداد 
و نج��ات تخصيص خواه��د داد. گفتني 
اس��ت ناحي��ه وي��ژه کوهس��تان منطقه 
هماهنگ��ي ه��اي الزم جه��ت تجهي��ز 
اي��ن پايگاه ها به وس��ايل امداد نجات و 
اس��تقرار نيروهاي امدادگر هالل احمر و 
 آتش نش��ان را به عهده خواهد داش��ت.

حضور نمايندگان فدراسيون در 
اجالس جهاني سنگ نوردي

انتصاب مشاور جوان سازمان تربيت 
بدني در امور فدراسيون

برگزاري مجمع ساليانه اتحاديه
 کوه نوردي آسيا در چين

نشست مشترک مسئولين فدراسيون با 
ناحيه ويژه کوهستان شهرداري تهران

حضور فدراسيون در جشنواره 
کوهستان

و  ن��وردي  ک��وه  فدراس��يون  رئي��س 
احکام جداگانه  صعودهاي ورزش��ي طي 
اي اعض��اي کارگ��روه انضباط��ي اي��ن 
س��ال  ي��ک  م��دت  ب��ه  را  فدراس��يون 
منص��وب ک��رد. ب��ر اي��ن اس��اس رضا 
زارع��ي به عن��وان مس��ئول بخش فني، 
محمد حس��ين حاتمي به عنوان مسئول 
بخ��ش مربي��ان و نص��رت اهلل نوري و 
مهدي ش��يرازي به س��مت کارشناس��ان 
 ورزش��ي اي��ن کارگروه منصوب ش��دند.

مجم��ع عموم��ي و س��اليانه فدراس��يون 
ک��وه ن��وردي و صعودهاي ورزش��ي روز 
پن��ج ش��نبه ۲۹ مهر ماه در محل س��الن 
جلسات ش��هيد هاديان اس��تاديوم آزادي 
ش��هر کرمانش��اه و مق��ارن با جش��نواره 
س��نگ نوردي بيس��تون برگزار ش��د. در 
اي��ن مجمع که مس��ئولين فدراس��يون به 
همراه رؤساي هيئت هاي سراسر کشور و 
س��اير اعضاي مجمع حضور داشتند، ابتدا 
»محمود ش��عاعي«  گزارش��ي اجمالي از 
عملکرد فدراس��يون در سال ۸۸ و ۶ ماهه 
اول س��ال ۸۹ ارائه کرد و سپس رؤساي 
هيئت ها به بيان مس��ائل و مش��کالت و 
درخواس��ت هاي خود پرداختند. در ادامه 
جلسه با نظارت مس��ئول مجامع سازمان 
تربي��ت بدن��ي انتخابات مرب��وط به دبير، 
بازرس و ذي حس��اب فدراسيون صورت 
»کرمانش��اهي«  »صاب��ري«،  و  گرف��ت 
و »اکرم��ي« ب��ه ترتيب به عن��وان دبير، 
بازرس و خزان��ه دار فدراس��يون انتخاب 
شدند. بخش پاياني مجمع نيز به ارائه ي 
گزارش کار و برنامه هاي در دس��ت اقدام 
 کارگروه هاي فدراسيون اختصاص داشت.

انتصاب اعضاي
 کارگروه انضباطي فدراسيون

برگزاري مجمع فدراسيون و انتخاب 
دبير، بازرس و خزانه دار

بار
اخ

رئيس فدراس��يون کوه نوردي و صعودهاي 
ورزشي، بر اساس ابالغ  سازمان تربيت بدني، 

»حميد شفقي« را به مدت يک سال؛ عنوان 
مش��اور جوان رئيس سازمان تربيت بدني در 
امور مرتبط با اين فدراس��يون منصوب کرد. 
وي در ح��ال حاضر مس��ئول بخش ناوبري 
کارگروه ک��وه نوردي و م��درس دوره هاي 
 آموزش کار با »جي پي اس« نيز مي باش��د.
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»محم��ود ش��عاعي« رئيس فدراس��يون 
ورزش��ي  صعوده��اي  و  ن��وردي  ک��وه 
کش��ورمان ب��ه هم��راه »محمدفهيمي« 
دبي��ر کارگ��روه رواب��ط بي��ن الملل اين 
اتحاديه  س��اليانه  اجالس  در  فدراسيون، 
در   )UIAA( ن��وردي  ک��وه  جهان��ي 
»ايتالي��ا« حض��ور يافتند. اي��ن اجالس 
5 روز ب��ه ط��ول انجاميد. خاطر نش��ان 
مي ش��ود: »محمود شعاعي« نايب رئيس 
 اتحاديه کوه نوردي آس��يا نيز مي باش��د.

يکش��نبه 10 بهم��ن م��اه هيئت رئيس��ه 
فدراسيون تشکيل جلسه داد. در  اين جلسه 
ک��ه قريب به اتفاق اعضاي هيئت رئيس��ه 
حضور داش��تند به مواردي از جمله گزارش 
عملکرد س��ه ماه گذش��ته ي فدراس��يون،  
بررس��ي و تصويب تقويم ورزش��ي س��ال 
1390 ، بازبيني بازتاب جشنواره بيستون در 
رس��انه هاي خارجي، هماهنگي هاي الزم 
در خصوص رقابت هاي س��نگ نوردي در 
اهواز، بررس��ي امور پناه��گاه ها و قرارگاه 
هاي فدراس��يون و به س��اير موارد مربوط 
 ب��ه امور جاري فدراس��يون پرداخته ش��د.

شرکت مسئولين فدراسيون در اجالس 
جهاني کوه نوردي در »ايتاليا«

جلسه ي ماهانه هيئت رئيسه فدراسيون 
تشکيل شد

مهندس »محمود شعاعي« رئيس فدراسيون 
کوه ن��وردي و صعودهاي ورزش��ي، 7 آذر با 
س��فر به آذربايجان غربي و ش��رقي، 10 آذر 
م��اه هم��دان، 28 آذر ماه ي��زد، 12 دي ماه 
ف��ارس، 16 دي م��اه گي��الن، 21 دي م��اه 
خوزس��تان، 28 دي ماه ايالم و 17 بهمن ماه 
اردبيل؛ در مجمع س��اليانه هيئت اين استان 
ها ش��رکت کرد.  به گزارش رسيده: وي طي 
اين سفرها عالوه بر حضور در مجمع ساليانه 
ي هيئت؛ به رس��م معمول سفرهاي استاني، 
ب��ا نمايندگان ک��وه نوردان و س��نگ نوردان 
ني��ز دي��دار و گفت و گو داش��ت و از نزديک 
 در جريان خواس��ت هاي ايشان قرار گرفت.

کارگروه کوه نوردي فدراس��يون ياد و خاطره 
مربيان فقيد؛ زنده يادان »فرش��اد خليلي« و 
»اس��ماعيل متحير پس��ند« را طي مراسم با 
شکوهي در کنار ديواره پل خواب گرامي داشت.

اين مراسم  با حضور گرم و پر شور همنوردان 
 آن کوه ن��وردان و مربيان فقيد برگزار ش��د.

رئيس فدراسيون طي حکمي »سيد مرتضي 
موسوي« را به عنوان ناظر ويژه جهت نظارت 
بر مس��ابقات و دوره هاي آموزش��ي منصوب 
کرد. يادآور مي شود: وي در سال هاي اخير به 
عنوان »بازرس« نيز در فدراسيون مسئوليت 

داشته است.

اولي��ن گردهمايي راهبردي نايب رئيس��ان و 
نمايندگان مربيان و ورزشکاران هيئت هاي کوه 
نوردي و صعودهاي ورزشي سراسر کشور در 
 حوزه بانوان، در روزهاي 4 و 5 اسفند برگزار شد. 
اين گردهمايي که با هدف هماهنگي بيشتر 
در جهت توس��عه پاي��دار ورزش کوه نوردي 
و صعودهاي ورزش��ي و تبيي��ن راهبردها در 
ح��وزه ي بان��وان برگزار گردي��د، به ميزباني 
شهر تبريز و هيئت کوه نوردي و صعودهاي 
 ورزش��ي آذربايج��ان ش��رقي انج��ام ش��د.

در ادامه بازديد هاي استاني نايب رئيس 
بان��وان ، »منصوره  امور  فدراس��يون در 
گرجي« در 7 بهمن ماه به »يزد« س��فر 
ک��رد و با رئي��س هيئت ، ناي��ب رئيس 
هيئت در ام��ور بانوان ، نماينده کارگروه 
صعودهاي ورزش��ي ، نماين��ده کارگروه 
کوهن��وردي ، نواب رئيس در امور بانوان 
هيئ��ت هاي تابعه و تن��ي چند از نماينده 
گان باش��گاه ها و گروه ها مالقات نمود 
و در جريان مسائل و مشکالت آنان قرار 
گرفت. وي هم چنين از يک باشگاه کوه 
نوردي و دو باش��گاه س��نگ نوردي که 
يک��ي از آنان باش��گاه اختصاصي بانوان 

ب��ود بازدي��د ک��رد.
شايان ذکر است: نايب رييس فدراسيون 
در حوزه بانوان ، چهارش��نيه 29 دي ماه  
نيز ع��ازم  جزيره كيش ش��ده بود تا در 
خصوص توسعه ورزش سنگ نوردي در 
اين جزيره با مس��ئولين مربوطه  مذاکره 
نماي��د. » منصوره گرجي« در اين س��فر 
با مهن��دس »مير ش��فيعي« مدير عامل 
موسس��ه ورزش و تفريحات سالم منطقه 
آزاد كي��ش و خانم »نعمتي« سرپرس��ت 

سفر استاني رئيس فدراسيون
و شرکت در مجمع هيئت استان ها

برگزاري يادمان فرشاد خليلي و 
اسماعيل متحير پسند

ناظر ويژه جهت نظارت بر
مسابقات و دوره هاي آموزشي

گردهمايي نايب رئيسان و نمايندگان 
مربيان و ورزشکاران در حوزه بانوان

سفر استاني نايب رئيس بخش بانوان 
به »يزد« و مذاکره با  مسئولين ورزش 

»جزيره کيش«

ورزش بانوان آن موسس��ه ديدار و گفت 
و گ��و ک��رد و در زمينه ش��روع  فعاليت 
هاي سنگ نوردي  و ايجاد ديواره در آن 
 جزيره، بررسي و تبادل نظر صورت گرفت.
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در پاي��ان رقاب��ت هاي پ��ر هيجان و 
داغ يخ ن��وردي يادواره ج��ان باختگان 
حادث��ه ديزي��ن،  که در بخ��ش آقايان 
 5 30 ش��رکت کنن��ده از  ب��ا حض��ور 
مدرس��ه ي  در  روز  دو  ط��ي  اس��تان 
ي��خ ن��وردي »ميگ��ون« برگزار ش��د؛ 
»محمد اس��ماعيل صبوري«، »مسعود 
زينال��ي«و »اميدآمحمدي« هر س��ه از 
ته��ران ب��ه ترتيب به مق��ام هاي اول 
تا س��وم اين دوره از مس��ابقات دست 
يافتن��د. ش��ايان ذکر اس��ت: ادامه رده 
بن��دي اين مس��ابقات در بخش آقايان 
به اين شرح اس��ت: رده چهارم: بهنام 
خاني از همدان - رده پنجم: س��روش 
حدادي از تهران - رده ششم: سليمان 
قره داغي از آذربايجان ش��رقي - رده 
هفت��م: مهدي پهن��اور از تهران و رده 
هش��تم: فرشيد شاه پسند از تهران. هم 
چني��ن نتايج رده بن��دي اين رقابت ها 
)بانوان( در بخش بانوان به ش��رح زير 
اس��ت:  نف�ر اول: »مهس��احکام زاده« 
از اس��تان الب��رز /   نف��ر دوم:  »زهره 
عب��داهلل خاني« از اس��تان الب��رز /نفر 
سوم: »شبنم شاه محمديان« از استان 
هم��دان /نف��ر چه��ارم: »پريس��ا فقيه 
نوبري« از اس��تان ته��ران /نفر پنچم: 
»صفورا درس��نج« از استان اصفهان /

نفر شش��م: »آزاده قاس��مي« از استان 
ناصري«  »ناهي��د  هفتم:  /نف��ر  تهران 
از اس��تان تهران /نفر هش��تم: »آالله 

قاس��مي« از اس��تان تهران.

نتايج رقابت هاي داغ 
يخ نوردي



آئين يادب��ود اولين س��الگرد عروج کوه 
ن��وردان در حادثه ري��زش بهمن ديزين 
88، 18 بهمن ماه89  توسط فدراسيون 
ک��وه ن��وردي و صعودهاي ورزش��ي، با 
شکوه خاصي در سالن اجتماعات آکادمي 
ملي المپيک و با حضور مسئولين ورزش 
کشور، خانواده هاي ضايعه ديده و جامعه 
قدرش��ناس ک��وه ن��وردي و صعودهاي 
ورزشي برگزار شد. اين مراسم با اجراي 
س��رود مقدس جمهوري اسالمي ايران 
توسط گروه مارش و تالوت قرآن کريم 
آغاز شد و در ادامه ابتدا »اينانلو« رئيس 
کارگروه فرهنگي فدراسيون و سپس » 
دکتر اميدوار رضايي« رئيس فراکسيون 
ورزش مجلس شوراي اسالمي به ايراد 
س��خن پرداختند. ضمن اين که پس از 
قرائت متني در رث��اي کوه نوردان جان 
باخته، نماهنگي تلفيقي از جريان حادثه 
پخش ش��د. بخش پاياني مراسم نيز به 
قرائت بياني��ه ي خانواده ه��اي ضايعه 
ديده، تجلي��ل از خانواده ي کوه نوردان 
جان باخته و تقدير از کوه نوردان سهيم 
در امداد و نجات اي��ن حادثه اختصاص 
داشت. گفتني است: اين مراسم با حضور 
»دکتر حمي��د س��جادي« معاونت فني 
س��ازمان تربيت بدني و س��اير مسئولين 
از نماين��دگان مجل��س ، ه��الل احمر، 
هيئت ه��اي کوه ن��وردي و صعودهاي 
ورزشي استان ها و نمانيندگان نهادها و 
 تش��کل هاي کوه نوردي نيز همراه بود.

يادبود  آئين  برگزاری 
عروج  س�الگرد  اولين 
کوه نوردان در حادثه 
88 ديزي�ن  بهم�ن 
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من راهي را براي س��اده کردن روش مرس��وم جمع 
کردن طناب کوهنوردي شبيه يک کوله پشتي ابداع 
کرده ام، که روش مناسبي براي حمل طناب هنگام 
کوهپيمايي و يا بعد از صعود زماني که نمي خواهيد 
از کوله پشتي استفاده کنيد مي باشد. اين روش جمع 
کردن و ب��از کردن طناب را راحت تر کرده و از گره 
 خوردگي هاي احتمالي طن��اب جلوگيري مي کند.
روش مرسومي را که من در گذشته آموزش مي دادم، 
نيازمند يافتن مرکز طناب و سپس جمع کردن بود، 
آن طوري که هر دو انتهاي طناب براي گره زدن بر 
پشتتان در دسترس باشد. من طنابم را گاهي اوقات با 
اين روش جمع مي کردم، اما اصال  تالش اضافي را 
که براي پيدا کردن وسط طناب الزم داشت و يا کار 
کردن با گره ها هنگامي که  در مرتب کردن نيمه هاي 
 طناب به طور مجزا دقت نمي کردم را  دوست نداشتم.
و چقدر بدتر مي ش��د هنگامي که در حين باز کردن 
طناب، در گير گره هاي ناخواسته که ناشي از به هم 
پيچيدگي احتمالي نيمه هاي طناب به دور يکديگر 

بود، مي شدم.
تمام اين کارهاي اضافي باعث ناراحتي من مي شد، 
چنانچه معموال طنابي را از يک طرف جمع مي کردم 
و کارم را براي گره زدن آن به پشتم با انتهاي ديگر 
طناب، به خوبي انجام مي دادم. اما اين روش خيلي 
کارايي بااليي نداشت، زيرا طناب روي يک شانه قرار 
 مي گرفت و مي توانست به راحتي ليز خورده و بيافتد.

يک روز هنگامي که مش��غول جمع کردن طنابم از 
يک انتها بودم، متوجه شدم که اگر حلقه هاي بزرگي 
را ايجاد کنم هنگام گره زدن، ميتوانم با اس��تفاده از 
روش مرسوم بر روي پشتم آن را گره بزنم )حاال بهتر 
شد، بدون هيچ در هم بر هم شدني(.  شايد من اولين 
نفري نباش��م که اين روش را کشف کرده باشم، اما 
 واقعَا دوست دارم که اين روش را به شما آموزش دهم.
راه هاي کمي براي گره زدن طناب کوهنوردي جمع 
شده وجود دارد، اما مسئله اصلي به ياد داشتن اين موضوع 
 است که جمع کردن طناب از يک انتها شروع شود.

توضيح جزئيات :
تصوير 1- طناب را از يک انتها  به اندازه 60 سانت 
با دس��ت چپ در دس��ت گرفته.تصوير 2- با دست 
راس��ت، طناب را در طرفين دست چپ و به صورت 
رفت و برگش��تي جمع مي کنيم )جمع کردن رفت 
و برگش��تي طناب بهتر از حلقه کردن آن است، زيرا 
از پيچيدن و گير کردن حلقه هاي طناب جلوگيري 
مي کن��د( و در نهايت حدود 7 متر از طناب را جمع 
نشده رها مي کنيم؛ اين قسمت از طناب براي براي 
 گره زدن قسمت جمع شده طناب استفاده خواهد شد.

تصوير 3-قس��مت جمع نش��ده طناب را دور مرکز 
قسمت جمع شده طناب مي پيچيم، تا باز نشود. 4 يا 
5 دور کافي خواهد بود.تصوير 4-يک حلقه کوچک 
از قسمت جمع نشده طناب را از حلقه بااليي قسمت 

جمع شده طناب عبور مي دهيم.
تصوير 5-يک حلقه کوچک ديگر از قسمت بلند جمع 
نشده طناب را از حلقه جديد کوچک مرحله قبل عبور 
مي دهيم. اين مرحله اي است که اساسا دو انتهاي 
طناب را تشکيل مي دهد. در اين مرحله انتهاي حلقه 
 شده طناب کوتاه و انتهاي ديگر آن بسيار بلند است. 
تصوير 6-سر طناب را از حلقه کوچک مي کشيم تا 
سر ديگر که حلقه شده طول يکساني پيدا کند، )حدود 

1.5 تا 2 متر(.
تصوير 7-انتهاي حلقه شده بلند طناب را از زير حلقه 

کوچک رد مي کنيم.  
تصوير 8-اکنون انتهاي حلقه شده طناب را از درون 
حلق��ه جديدي که ايجاد کردي��م عبور مي دهيم، تا 
يک گ��ره حاصل ش��ود.تصوير 9-گ��ره را محکم 
مي کني��م. اکنون دو انتهاي طن��اب داريم: انتهاي 

 حلقه شده طناب و انتهاي صاف طناب.  
تصوير 10-طناب را از يک روي پشتتان به صورتي 
که رش��ته هاي طناب روي هر ش��انه ق��رار گيرد، 

گذاشته.  
تصوير 11-هر دو انتهاي طناب را از زير بازوان و از 
روي قسمت حلقه ش��ده طناب که در پشتمان قرار 

دارد رد مي کنيم.  
تصوير 12-س��ر طناب ها را دور شکم پيچيده و به 

هم گره مي زنيم.
صعود خوبي داشته باشيد.

طناب قابل حمل
Lee Myers:نوشته

مترجم: حيدر عباسي مربي درجه 2 برف و يخ
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پارگي هاي گس��ترده در پوس��ت دست و 
انگشتان که معموال فالپر ناميده مي شود، 

در سنگ نوردان بسيار رايج اند.
پرش بلن��د بدون اس��تفاده از گيره مانند 
ش��کاف نوردي روي صخره ه��اي زب��ر و 
يا ع��دم برخورداري از تکنيکي مناس��ب 
داليل رايجي براي زخم ش��دن دس��ت ها 

هستند.
اي��ن خراش ها به ندرت چي��زي بيش از 
نظافت نياز دارند گرچه تا چند روز مزاحم 
س��نگ نوردي روتين ش��ما خواهند ش��د 
هنگامي ک��ه جراحتي رخ مي دهد و هيچ 
راهي براي جلوگيري از خونريزي نيست، 
بسياري از سنگ نوردان به کيسه گچ خود 
مراجعه مي کنن��د، منيزيم خالص کربنات 
گچ به خوبي زخم را خش��ک و به بس��تن 

موقت زخم کمک مي کند.
اگرچه هيچ گونه مطالعه اي در مورد اثرات 
درازمدت اينگونه اس��تفاده از گچ صورت 
نگرفته اس��ت. افزودني هاي جديدي که 
به گچ اضافه مي ش��ود ممکن است مضر 
اس��تفاده نماييد از تمييز ب��ودن ناحيه ي 

آسيب ديده به طور کامل اطمينان حاصل 
کنيد تا زخم به س��رعت بهب��ود يابد. به 
بريدگي هاي زير ناخن توجه ويژه داش��ته 
باش��يد زيرا به س��رعت ب��ه محل تجمع 

چرک و آلودگي تبديل مي شوند.
معالجه اوليه زخم هاي باز

با آب و صابون زخم را تميز و آب کش��ي 
کنيد.

ب��ا الکل، آب اکس��يژنه ي��ا بتادين آن را 
ضدعفوني کنيد.

محل زخم را با باند استريل بپوشانيد، اگر 
مجبور به ادامه ي سنگ نوردي هستيد آن 

را ببنديد.
خطرناک ت��ر از اينگونه زخم ها، س��وزش 
و پارگي انگش��تاني هس��تند ک��ه هنگام 
اس��تفاده از طن��اب براي س��نگ نورد رخ 
مي دهند. حتي طناب و تجهيزات خودکار 
و مدرن در صورت اس��تفاده نادرس��ت و 
ع��دم کنترل به موقع با شکس��ت مواجه 
مي ش��وند. س��وزش هاي جدي که گاهي 
به بافت انگش��تان تا عم��ق تاندون هاي 
خم کننن��ده لطم��ه وارد مي کن��د نتيجه 

اس��تفاده از طناب است. زخم هاي دايمي 
گاهي باعث درد و عدم حرکت مي ش��وند 
و احتمااًل نياز به جراحي دارند تا جراحت 
تميز و ضدعفوني مي ش��ود و بافت زخم 
خارج مي ش��ود. عالوه بر اي��ن به خاطر 
داش��ته باشيد اس��تفاده پيوسته از واکسن 
ک��زاز براي هم��ه ي صخره ن��وردان يک 

ضرورت به شمار مي رود.

شکستگي ها
طي يک سقوط ممکن است استخوان هاي 
زيادي در معرض شکس��تگي قرار گيرند. 
اما ما تنها در مورد استخوان هايي صحبت 
مي کنيم که آس��يب ديدنش��ان معمول تر 
اس��ت. با اينکه استخوان آرنج و جمجمه 
ني��ز در حين س��نگ نوردي مي ش��کنند، 
شکستگي در ناحيه دست ها و پاها بسيار 
رايج ت��ر و در زمين��ه ي ورزش از اهميت 

خاصي برخوردار مي باشد.

شکستگي ناويکوالر )استخوان ناويکوالر(
ناويک��والر اس��تخوان کوچک��ي در مچ 

آسيب ديدگي هاي پوستي
ترجمه و تنظيم: سميه تابش و ساجده سلطاني نژاد
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دس��ت اس��ت. در ورزش هاي در کرانه و 
ورزش هاي��ي که در آن احتمال س��قوط، 
تالش و هموار کردن زمين با اس��تفاده از 
دس��تان وجود دارد، اين استخوان معمواًل 
آس��يب مي بيند. به عن��وان نمونه آن چه 
اتفاق مي افتد اينست که ما هنگام سقوط 

س��عي مي کني��م خ��ود را ب��ه کمک 
دس��تانمان که به طرف عقب کشيده 
ش��ده اند کنترل کنيم. بنابراين با کف 
دس��ت به زمين مي افتيم، اگر دست 
ب��ه فش��ار و بيش از ح��د معمول به 
عقب خم ش��ود، احتم��ااًل ناويکوالر 
مي شکند. عالئم معمول آن درد مچ، 
حساسيت بند سيار قاعدي شست در 
برابر فشار و کاهش تحرک مچ است.

متأس��فانه اين شکس��تگي اغلب در 
نمي شود.  اوليه مشخص  عکس هاي 
مانن��د س��اير اس��تخوان هاي م��چ، 
ناويکوالر داراي يک تکه اس��تخوان 
و   -corfigalis-توپ��ر  � ن��ازک 
يک تکه استخوان کلفت و اسفنجي 
 spongiousa ن��ام  ب��ه  ش��کل 
مي باشد. اگر شکس��تگي در ناحيه ي 
اسفنجي رخ دهد، تشخيص آن بسيار 
دش��تور خواهد بود. گاهي شکستگي 
تا يک هفته قابل تش��خيص نيست، 
در ط��ول اين مدت بدن مواد حاصل 
از شکس��تگي را جذب کرده، خطوط 
شکس��تگي واضح تر مي ش��ود. بسيار 
مهم اس��ت سنگ نورد بداند علي رغم 
اينکه عکس اوليه شکستگي را نشان 
نمي ده��د، هنوز احتمال شکس��تگي 
اس��تخوان وج��ود دارد. در صورت��ي 
ک��ه شکس��تگي آن ط��ور ک��ه بايد 
درمان نشود يا به عنوان پيچ خوردگي 
تش��خيص داده ش��ود ممکن اس��ت 
سنگ نورد به طول مراحل باز پروري 

را نگذراند.
عاليم شکستگي ناويکوالر

- درد مچ دست 
- تورم

- تجمع خون در نتيجه تورم ناحيه
گ��چ نگرفت��ن مچ در قالب��ي ايمن و 

بي حرکت باع��ث به وجود آم��دن آرتروز 
افزاي��ش درد در ط��ول ماه ه��ا،  کاذب، 
الته��اب و ضعف مفصل مي ش��ود. با اين 
همه، در صورت تش��خيص شکس��تگي، 
ناحي��ه ي آس��يب ديده به م��دت 6 تا 12 
هفته گ��چ گرفته ش��ده و در م��ان آغاز 

مي ش��ود و اين ش��انس وج��ود دارد که 
شکس��تگي به ط��ور کام��ل بهب��ود يابد. 
گاهي عمل جراحي الزم به نظر مي رسد. 
پ��س از تش��خيص اولي��ه نيز ب��ه محل 
آس��يب ديده توجه کنيد و در صورت عدم 
 بهبودي به پزش��ک خود مراجعه نماييد.
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درمان شکستگي ناويکوالر
- مالقات با پزشک

- بي حرکت نگه داشتن محل جراحت
- قالب گيري يا جراحي
شکستگي هاي انگشتان

انگش��تي ک��ه در لحظه س��قوط در گيره 
يا حف��ره اي گير کن��د، مي توان��د به طور 
وحش��تناکي بش��کند. در چنين شرايطي 
معمواًل شکس��تگي آنقدر شديد است که 

ب��ه کپس��ول هاي مفصل و اس��تخوان ها 
آسيب مي رس��اند و براي ترميم آن اغلب 

به جراحي نياز است.
ش��ايد بدترين حالت شکستگي انگشتان 
هن��گام س��قوط از صخ��ره رخ دهد زيرا 
در اينگون��ه موارد، شکس��تگي معمواًل با 
جراحت چش��مگير بافت نرم همراه است. 
شکستگي هاي باز )شکستگي هايي که با 

پارگي پوس��ت و بافت همراه است( اغلب 
عفوني مي شوند و براي ترميم به جراحي 

پالستيک نياز دارند.
س��قوط از صخره ها به قطع انگشتان و 
کل دس��ت مي انجامد. ب��ه لحاظ نظري 
امکان از دس��ت دادن انگش��ت در يک 
ش��کاف تيز يا حفره انگشتي وجود دارد 
دس��ت  جدي  مصدوميت ه��اي  گرچ��ه 
معمواًل به اين ص��ورت اتفاق نمي افتند. 

رايج ترين دليل قطع انگشتان و دست ها 
چنگ انداختن به طناب، در حالت سقوط 
اس��ت. وقتي در حال سقوط، آن قسمت 
از طن��اب را ک��ه پايين بدن ق��رار دارد 
به صورت کمندي  چنگ مي زنند، طناب 
به دور دس��ت يا انگشتان شما مي پيچد، 
در ي��ک حادثه گزارش ش��ده، شس��ت 

س��نگ نورد از دس��تش جدا ش��ده بود.

شکس��تگي اندام هاي انتهايي
به منظ��ور توضيح راه هاي گوناگون پديد 
آمدن آس��يب ديدگي در سنگ نوردي دو 
گونه متفاوت سقوط را بررسي مي کنيم. 
سقوط ديواري که در طي آن سنگ نورد 
ک��م و بيش ب��ه صورت عم��ود با ديوار 
برخ��ورد مي کن��د؛ در حالي که س��قوط 
زميني سقوطي است که ورزشکار به طور 
کم و بيش افقي ب��ا زمين برخورد دارد. 
طب��ق اين تعريف س��قوطي که در حين 
آن س��نگ نورد با لبه اي باريک برخورد 
مي کند با عنوان سقوط زميني مشخص 

مي ش��ود.
در اينگون��ه س��قوط ها س��نگ نورد ب��ه 
سمت صخره کش��يده مي شود و هنگام 
برخ��ورد پاي خود را ب��ا زاويه اي خاص 
روي آن ق��رار مي دهد ک��ه باعث وارد 
آمدن فش��ار به نقطه ي خ��اص از بدن 
خواه��د ش��د. همچني��ن در صورتي که 
وس��ايل تخريب خودکار اش��تباهًا به کار 
روند، مي توانند از عوامل س��قوط باشند. 
عاقالنه ت��ر  موقعيت ه��ا  از  بعض��ي  در 
اين اس��ت که هن��گام به کارگيري اين 
وس��ايل، به محض محکم شدن طناب 
بپري��م اين کار به کاهش ش��دت توقف 
کم��ک مي کن��د و بنابراين نوس��ان به 
طرف صخره با ش��تاب کمتري صورت 
مي گيرد. )به عهده مربي اس��ت به شما 
آموزش ده��د چگونه اين عمل را انجام 
دهي��د. اگر هنوز آم��وزش نديده ايد اين 
حرک��ت را امتح��ان نکني��د( رايج ترين 
اي��ن جراحاتي که اين س��قوط به دنبال 
دارد، کب��ودي پا و شکس��تگي همراه با 
خون مردگي اس��ت. ک��ه در هر دو مورد 
ناحيه ي آس��يب ديده بايد بي حرکت نگه 
داش��ته و به س��رعت براي تشخيص به 
بيمارستان مراجعه شود. باز هم به خاطر 
داشته باش��د که ممکن است تشخيص 
شکس��تگي استخوان پاشنه ي پا از روي 
اشعه ي  عکس هاي گرفته ش��ده توسط 
ايکس دش��وار باشد. از اين جهت امکان 
به وجود آمدن اشتباه در تشخيص اوليه 

وج��ود  دارد.
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برگزاري اولين دوره طراحي و داوري درجه 2 
صعودهاي ورزشي 

اولين دوره طراحي و داوري درجه 2 صعودهاي ورزشي با شرکت 
بي��ش از 20 نفر؛ به مدت يک هفته برگزار مي ش��ود. ش��رکت 
کنن��دگان در اين دوره، مرحله ي کارورزي خود را نيز در جريان 

رقابت هاي سنگ نوردي قهرماني کشور در پلور گذراندند.

دوره انتقالي مربيان در رودبارک برگزار شد

دوره انتقال��ي مربي��ان که از تاري��خ 24 خرداد م��اه در قرارگاه 
»رودب��ارک« و با حضور 50 نف��ر در بخش درجه 2 و 19 نفر در 
بخش درجه 3 از 12 اس��تان کش��ور جريان داشت، در تاريخ 27 
خرداد ماه به پايان رسيد.  نتايج و گزارش تصويري اين دوره در 

پايگاه خبري فدراسيون ارائه شده است..

برگزاري دوره مربيگري 
درجه 3 ملي کوه پيمايي

کارگروه کوه پيمايي فدراسيون کوه نوردي و صعودهاي ورزشي 
دوره مربيگري درجه 3 ملي کوه پيمايي آقايان را از سوم مهر ماه 
لغايت هش��ت مهر ماه سالجاري در مجتمع کوهستاني رودبارک 
برگ��زار ک��رد. در اين دوره بالغ ب��ر 50 نفر از پذيرفته ش��دگان 
درآزمون ورودي ش��رکت داشتند که پس از گذراندن آموزش ها 
و احراز ش��رايط الزم به کس��ب عنوان مربي درجه سه ملي کوه 

پيمايي نائل شدند.

اولين دوره آموزش�ي پزشکي غارنوردي با 
شرکت 81 نفر برگزار شد 

اولين دوره آموزشي پزشکي غارنوردي، پنجشنبه سوم تير ماه در 
محل خانه کوه نوردان تهران برگزار ش��د. اين دوره آموزش��ي با 
استقبال بسيار خوب عالقمندان و با حضور 81 نفر برگزار گرديد. 
موضوعات آموزشي اين دوره شامل: 1. هيپوترمي و خطرات ناشي 
از آن در غارنوردي2. س��ندرم هارن��س در غارنوردي3. تروماها 
و ضربه مغزي در غارنوردي4. بررس��ي بيماري ها و مش��كالت 
غارنوردان، بهداش��ت در غارنوردي، به همراه تصاوير و اس��اليد 
توسط دکتر حميدي و بخش هيپوترمي توسط دکتر بهپور تدريس 
شد. شرکت کنندگان، از استانهاي آذربايجان شرقي، آذربايجان 
غربي، زنجان، گيالن، مازندران، قزوين، فارس، بوشهر، خراسان 
رضوي، کردس��تان، کهگيلويه و بوير احمد و تهران در اين دوره 
آموزش��ي حاضر بودند. دوره پزشکي غارنوردي، جهت باال بردن 
سطح اطالعات پزشكي غارنوردان با توجه به اهميت امداد و نجات 
در برنامه هاي غارنوردي و همچنين با توجه به حوادث سال هاي 
گذش��ته با همكاري كارگروه پزش��كي كوهس��تان فدراس��يون 
 و توس��ط بخ��ش غارنوردي کارگ��روه کوه نوردي برگزار ش��د.

برگزاري چهارمين دوره نقشه خواني و 
 نقشه برداري غار

پيرو برگزاري و استقبال عالقه مندان رشته غارنوردي در سطح 
کشور از دوره هاي نقشه خواني و نقشه برداري بخش غارنوردي 
کارگروه کوه نوردي فدراس��يون، دوره هاي تخصصي مربوطه به 

ميزباني هيئت استان هاي مختلف  برگزار گرديد.
در اي��ن دوره ه��ا، کارآموزان عالوه بر آش��نايي با نقش��ه خواني 
عمومي، با نقشه برداري از غار توسط دستگاه هاي ديجيتال روز 
دنيا و کار با نرم افزارهاي مرتبط آش��نا مي ش��وند و بطور عملي 
نيز در غار اقدام به نقشه برداري مي نمايند. در پايان دوره نيز به 

شرکت کنندگان گواهي طي دوره اعطاء مي شود.
اين دوره ها در سال آينده نيز تداوم خواهد داشت.

برگزاري نخستين دوره آموزشي کار با 
»جي پي اس«

نخس��تين دوره آموزشي کار با »جي پي اس« و نرم افزار »مپ 
س��ورس« طي روزه��اي 1، 2 و 3 ديماه با تالش بخش ناوبري 
فدراس��يون کوه نوردي و صعودهاي ورزشي برگزار شد. در اين 
دوره ک��ه متعاقب دوره نقش��ه خواني و کار ب��ا قطب نما برگزار 
مي گرديد حاضران ضمن آش��نايي ب��ا تاريخچه »جي پي اس« 
با بخش هاي مختلف اين وس��يله آش��نايي پي��دا نمودند. ضمن 
آنک��ه کليه موارد آموزش ديده ش��ده در محي��ط طبيعي تمرين 
شد. الزم به ذکر است دوره هاي آموزشي  نقشه خواني و کار با 
قط��ب نما و کار با »جي پ��ي اس« و نرم افزارهاي مرتبط پيش 
نياز دوره جس��تجو بوده و کليه اس��تان ه��اي عالقمند ميتوانند 
ضمن برقراري ارتباط با کارگروه کوه نوردي فدراس��يون نسبت 

به اجراي اين دوره ها در استان هاي خود اقدام نمايند.



کوه ه��ا سرچش��مه و آبخي��ز آبراهه ه��ا و 
رودخانه ها هستند که خود شريان هاي حياتي 
هر کش��وري مي باشند. کوه ها  نقش مهم و 
تعيين کنن��ده اي در تعديل درج��ه حرارت و 
افزايش مي��زان بارندگي در هر منطقه ايفاد 
مي کنند، بدون وجود آنها هر س��رزميني در 
اين بخش از جهان بيابان خشک و سوزاني 
بيش نخواهد بود. براي نمونه کشور عربستان 
با آنکه از سه جهت در محاصره دريا قرار دارد، 
از ميزان بارندگي اندکي برخوردار است و حتي 
يک رودخانه هم در سراسر آن جاري نيست. 

همچنين کوه ها موجد چشم اندازها و مناظر 
زيبا و دلفريب بوده و محيط بس��يار مناسبي 
ب��راي گ��ردش و ورزش و تن��وع و آرامش 
روان مي باشند. کوه ها ذخيرگاه عظيم جنگل 
و مرت��ع و گياهان داروئ��ي و صنعتي )منابع 
طبيعي تجديد شونده( هستند، بنابراين منبع 
اصلي توليد اکسيژن و جذب گازهاي سمي و 
گرد و غبار و توليد آب و چوب و علوفه دامي 
و پناهگاه وحوش به شمار مي آيند. مهمترين 
نقش کوه ها و ارتفاعات که متأسفانه بيشتر 
مردم هم از آن بي خبرند گازکربنيک و اکسيد 

کربن موجود در هوا و رهاس��ازي اکسيژن و 
تنظيم جريان آبهاي سطحي و زيرزميني و 
تأمين آب س��فره هاي زيرزميني موجود در 
دشت هاست )همه اينها به علت وجود پوشش 
گياهي است( و بنابراين در ايجاد تعادل محيط 
زيس��ت مهم ترين نق��ش را دارن��د. از جنبه 
اقتصادي نيز وجود کوه ها زمينه مناسبي براي 
پيدايش شغل هاي جديد فراهم کرده و موجب 
جذب جهانگ��ردان و افزايش توان اقتصادي 
کش��ور مي گردند. از برخ��ي نظرهاي ديگر 
هم اهميت و ضرورت دارند، مثاًل در هنگام 

نقش ارزنده نواحي کوهستاني و عوامل تخريب آنها
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درگيري هاي نظامي محل هاي واقع در مناطق 
کوهس��تاني از امنيت بيش��تري برخوردارند 
 و س��اکنين نواحي مرتفع کمت��ر در خطرند.

اين مناطق به علت شرايط جغرافيايي ويژه اي 
ک��ه دارند در مقايس��ه با مناطق پس��ت از 
 آسيب پذيري و حساسيت بيشتري برخوردارند 
و به همان نسبت نواحي پيرامون خود را هم 
بيشتر تحت تأثير قرار مي دهند، به عنوان مثال 
وجود آلودگي در مناطق پس��ت و کم ارتفاع 
حتي اگر به مخازن آب زيرزميني هم سرايت 
کند، منطقه محدودي را شامل مي شود، در 
صورتي که همين مق��دار آلودگي در نواحي 
کوهستاني به سرعت گسترش يافته و مناطق 
اطراف را هم در برمي گيرد. مهمترين عوامل 
تخريب و آالينده مناطق کوهستاني عبارتند 

از:
1- وجود داِم افزون بر ظرفيت مراتع و چراي 

غيراصولي و بي رويه
با وجود اينکه دامداري سنتي رونق گذشته را 
ن��دارد ولي باز هم ميزان دام موجود در پهنه 
مراتع و چراگاه هاي کشور در حدود چهار برابر 
ظرفيت آنهاست که طبيعتًا پيامدهاي ناگوار 

وخيمي دارد، عوارض حاصله عبارتند از:
- از ميان رفتن و يا کاهش اندوخته پوشش 

گياهي
- کم ش��دن و ي��ا حذف تدريج��ي گياهان 
باارزش مرتعي و گسترش گياهان خاردارد و 
تيغ دار،  به اين ترتيب از تعداد گياهان مرغوب 
و خوشخوراک کاسته شده و گياهان خاردار 
به علت مقاومتي که در برابر چراي دام دارند 

جايگزين آنها مي شوند.
- پديدار شدن سنگ مادر )اليه سنگي زير 

خاک( به علت از ميان رفتن خاک
- تغيي��ر رنگ خاک و يا وجود خاک هايي با 

رنگ هاي مختلف در روي يک شيب
- بروز تغييرات فيزيکي و يا شيميايي در خاک 
بدون اينکه ظاهر آن تغيير کند مانند قليايي 
شدن، ماندابي شدن، شستشوي امالح خاک 
بر اثر رفتن آنها به طبقات پايين تر که امکان 
دسترسي گياه به مواد غذايي الزم را ناممکن 
مي کند. بنابراين تخريب و فرسايش هميشه 
باعث شستش��و و جابجايي خاک نمي شود 
بلکه ممکن اس��ت خاک در جاي خود باشد 
ولي در حال تخريب و فرسايش باشد که آن 
را فرسايش نهاني مي گويند که خطرناک تر از 

فرسايش معمولي است
- از بين رفتن پوش��ش گياهي، لخت شدن 

خاک و پيدايش شيار و  آبراهه در آن.
- ِگل ش��دن و ي��ا ک��در ش��دن رنگ آب 
رودخان��ه و يا آبراهه ه��اي موجود در منطقه 
به ويژه در هنگام بارندگي، بنابراين با اندکي 
دقت با نگريس��تن ب��ه آب ه��اي خروجي 
ب��دون رفتن به منطقه مي ت��وان تا حدودي 
به وج��ود يا عدم وج��ود فرس��ايش در آن 
محل پي ب��رد، اگر اين آبها زالل و ش��فاف 
 باش��ند فرس��ايش قابل توجهي وجود ندارد.
- ب��ه ه��وا برخاس��تن گ��رد و خ��اک در 
 هنگام عب��ور گله و يا دويدن اف��راد در کوه

- وجود مس��يرهاي افقي و يا لوزي ش��کل 
نزديک به هم در روي شيب ها که معمواًل بر 

اثر رفت و آمد گله هويدا مي گردد.
- حرک��ت ش��ن و س��نگريزه و خ��اک و 
 انباشته ش��دن آنه��ا در جاهاي کم ش��يب.
2- اقداماتي که توسط انسان صورت گرفته 
و به ط��ور عمد و يا غيرعمد موجب تخريب 
و فرس��ايش مي گردند. عمليات غيرعمدي 
بيشتر توسط دولت و يا مسئولين ناآگاه انجام 
مي شود و آسيب و خسارات ناشي از آن بسيار 

زياد است مانند:
عمران��ي،  و  مل��ي  پروژه ه��اي  اج��راي 
جاده س��ازي، کانال هاي آبرس��اني، وسايل 
گازرس��اني، نص��ب دکل هاي انتق��ال برق، 
تأسيسات ذخيره سازي آب مانند سدها، حفر 
معدن، س��اخت ش��هرک هاي صنعتي و يا 
 مسکوني، ايجاد تأسيس��ات نظامي و غيره.

افراد ناآگاه نيز ب��ا افروختن آتش و يا پرتاب 
کردن ته س��يگار روش��ن به ميان علف هاي 
خش��ک و کارهاي��ي مانند آنه��ا باعث بروز 
آتش س��وزي هاي محدود و يا گس��ترده در 
جنگل ه��ا و مراتع مي گردن��د. همچنين با 
اقدامات ديگري از قبيل غلطاندن سنگ هاي 
بزرگ در سرازيري ها براي تفريح و رها کردن 
آشغال و زباله در محل. اقدامات عمدي بيشتر 
توسط روستائيان و دامداران صورت مي گيرد 
و شامل تجاوز و تصرف زمين هاي مرتعي و 
جنگلي و تبديل آنها به زمين هاي کشاورزي 
و يا ديم زارهاي کم بازده، تخريب و شخم زدن 
اراضي مرتعي در جهت شيب که باعث تشديد 
فرسايش مي ش��ود و نيز قطع درختان براي 
تهيه هيزم و قاچاق چ��وب و يا بهره برداري 

غيراصولي از گياهان باارزشي مانند باريجه.
3- حوادث و بالياي طبيعي مانند زمين لرزه، 

صاعقه، آتشفشان و سيل.
ش��ايان ذکر است که آس��يب هاي ناشي از 
ح��وادث و بالياي طبيع��ي را خود طبيعت 
مي توان��د جبران کند مثاًل ب��ه اندازه خاکي 
که دچار فرسايش مي شود با عمل خاکزايي 
جبران مي شود و آنچه که اين موازنه و تعادل 
را برهم مي زند دخالت نابجاي انسان است. 
]در مورد راه هاي پيشگيري و جبران آسيب ها 
 و خسارات فوق مقاله ديگري ارائه خواهد شد.[
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ششمين گردهمايي مديران روابط عمومي فدراسيون و مجموعه هاي ورزشي به ميزباني 
فدراسيون اسكي و در ارتفاع 3800 متري توچال برگزار شد.در اين همايش کارشناسان 
كارگروه روابط عمومي فدراس��يون هاي ورزش��ي، پايگاه هاي برتر خبري فدراسيون ها و 
مجموعه هاي ورزشي را معرفي کردند و از آنان تقدير به عمل آمد . بر اين اساس پايگاه خبري 
فدراسيون کوه نوردي و صعودهاي ورزشي براي دومين بار  در گروه خود جزو پايگاه هاي 
 برگزيده معرفي شد و - اين بار با اختالف امتيازي اندک - در جايگاه دوم  قرار گرفت.

نمايشگاه عکس جشنواره »صعود به بام ايران در يک نگاه« پيش از گزارش برنامه »عظيم 
قيچي س��از« به قله »نانگاپاربات« در س��يزده مهر ماه سال جاري س��اعت 17:30 در سالن 
ش��هيد قندي افتتاح شد و از برگزيدگان اين جشنواره تقدير گرديد. پس از برگزاري جلسات 
هيئ��ت داوران و از مي��ان 290 اثر راه يافته به بخ��ش داوري، در نهايت 40 عکس به عنوان 
آثار منتخب، جهت ارائه در نمايشگاه اين جشنواره مشخص شدند. 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 ش��دند که طي مراسم افتتاحيه 

برپايي نمايشگاه معرفي و جوايز نفيسي به آنان اهداء شد. 
آثار افراد ذيل در اين نمايش��گاه ارائه گرديد :احس��ان جمالي )2 عکس( – کاوه فرزانه )3 عکس(- محمد 
گائيني)5 عکس(- محمد آفرين زاد)1 عکس(- حسين اصغري)2 عکس(- علي علي محمدي)3 عکس(- 
نيما مهرباني)4 عکس( – غالم بهرامي) 1 عکس( – ابوالفضل زماني )1 عکس(- اميرميرجليلي)2 عکس( 
– محمد علي فوقاني مقدم)1 عکس( – محمد 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 لو )1 عکس(

پايگاه خبري فدراسيون برگزيده شد؛
تقدير از روابط عمومي فدراسيون

بازديدها ي استاني کارگروه 
صعودهاي ورزشي

برپايي نمايشگاه عکس جشنواره »صعود به بام ايران در يک نگاه«

کارگ��روه  رئي��س  داورپ��ور«  »مه��دي 
در  فدراس��يون،  صعودهاي ورزش��ي 
ادامه بازديد هاي اس��تاني اي��ن کارگروه، 
چهارشنبه 29 دي ماه عازم استان بوشهر 
ش��د و ضمن حضور در هيئ��ت متبوع و 
بازديد از امکانات س��نگ نوردي بوش��هر 
و برازج��ان با نمايندگان س��نگ نوردي و 
کوه نوردي اين استان نيز ديدار و گفت و گو 
کرد. شايان ذکر است اين سومين بازديد 
استاني کارگروه صعودهاي ورزشي پس از 
خراسان رضوي و خوزس��تان است و اين 
 بازديده��ا به تناوب ادامه خواهد داش��ت.

با همکاري فدراس��يون؛ س��ه شنبه 13 
مهر ماه، در س��الن شهيد قندي » عظيم 
قيچي س��از« ک��وه ن��ورد افتخارآفري��ن 
موفقيت آميز  گزارش صعود  کش��ورمان، 
خود به قله 8125 متري نانگاپاربات را با 
 ارائه ي عکس و فيلم به حاضرين ارائه کرد.
 در قس��مت پاياني اين گ��زارش و پس 
از بخ��ش پرس��ش و پاس��خ، از س��وي 
فدراس��يون و هيئ��ت اس��تان ته��ران و 
ب��ا حض��ور خانواده ه��اي هيماليانوردان 
نعمت��ي« و »مه��دي  فقي��د »س��امان 
هداياي��ي  و  تقدي��ر  ل��وح  اعتماد ف��ر« 
 ب��ه »عظي��م قيچ��ي س��از« اهدا ش��د.

گزارش صعود »عظيم قيچي ساز« به 
»نانگاپاربات« 
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تيم  اميد هيئت  استان تهران؛ مردادماه 1389 در 
دو بخش بانوان و آقايان موفق به صعود قله ی 
 7135 متری نان از سلسله جبال هيماليای هند شد.

پي��رو تعامالت بين الملل فدراس��يون در 
زمين��ه ي غارنوردي ،تيمي متش��کل از 
3 غارنورد لهس��تاني و يک گياه شناس-

غارنورد س��وئدي، بهم��راه دو تيم ايراني 
از تاري��خ 89/2/26 لغاي��ت 89/3/6 يک 
برنامه اکتش��افي-غارنوردي را در استان 
کرمانش��اه به اجرا گذاشتند.جهت استفاده 
بهينه از اين اکسپديش��ن، دو تيم ايراني 
ني��ز متش��کل از مربي��ان غارن��وردي و 
غارن��وردان، در دو مقط��ع زماني 5 روزه 
بودند. لهستاني-س��وئدي  تي��م   هم��راه 

در جريان مراس��م افتتاحيه يازدهمين دوره رقابت هاي سنگ نوردي جام فجر در اهواز 
از سنگ نوردان برگزيده ي تيم ملي در رقابت هاي برون مرزي سال ۱۳۸۹، با اهداي 
جوايز نقدي تقدير ش��د. بر اين اس��اس به سه نفر از ملي پوشان سنگ نورد به نام هاي 
اميد ش��يخ بهايي، محس��ن محمدي نژاد و حميد رضا توزندجاني هر يک مبلغ بيس��ت 
ميلي��ون ريال و به دو نفر ديگر به نام ه��اي علي برات زاده و الناز رکابي، هر يک پنج 

ميليون ريال جايزه ي نقدي اهداء شد.

بخشنامه الزام آور در جهت توسعه و گسترش رقابت هاي سنگ نوردي در سراسر كشور

حضور يک تيم غارنوردي لهستاني در 
ايران

تالش ارزنده سنگ نوردان ايراني در 
رقابت هاي جهاني »راک مستر«

اهداي جوايز نقدي فدراسيون به سنگ نوردان تيم ملي

اميدهای تهران بر فراز »نان«

س��نگ نوردان ايراني پس از درخشش در 
رقابت هاي سنگ نوردي قهرماني جهان و 
کسب عنوان چهارم رشته سرعت که  براي 
اولين ب��ار روي داد ، در مس��ابقات »راک 
مس��تر« جهان در چين نيز ش��رکت کردند 
و با تالش��ي ارزنده خوش درخش��يدند. به 
گزارش رسيده: در مسابقات »راک مستر« 
جه��ان که با حضور ده س��نگ ن��ورد برتر 
جهان از هر رشته برگزار مي شود، در رشته 
ليد )س��رطناب( و از بين 19 شركت كننده 
از کش��ورهاي روس��يه، هنگ كنگ، ايران، 
چ��ك، كره جنوبي، لهس��تان، اس��لووني و 
چين، 2 س��نگ ن��ورد تيم مل��ي ايران به 
مرحل��ه ي فين��ال راه يافتن��د و در نهايت 
»داود ركابي« مشتركا به مقام هفتم رسيد 
و »علي برات زاده« رتبه ي نهم را به دست 
آورد. در رش��ته ي س��رعت نيز و در ديواره 
ي رکورد )15متري( و با  20 شركت كننده 
از برتري��ن س��نگ ن��وردان جه��ان انجام 
ش��د، محس��ن محمدي نژاد رتبه ي هفتم، 
حميدرض��ا توزنده جاني رتبه ي نهم و اميد 
 شيخ بهايي رتبه ي دوازدهم را کسب کردند.

فدراس��يون کوه نوردي و صعودهاي ورزش��ي در راستاي انتخاب نفرات تيم ملي سنگ 
نوردي جهت ش��رکت در مس��ابقات بين المللي س��ال جاري ميالدي، با صدور بخش 
نامه اي به هيئت هاي سراس��ر کش��ور، آنها را ملزم به رعاي��ت و توجه به برخي موارد 
نمود. در اين بخش��نامه آمده اس��ت : كارگروه صعودهاي ورزشي اين فدراسيون ضمن 
تبريك پيشاپيش سال نو و تقدير از عملكرد هيئت هاي كوه نوردي و صعودهاي ورزشي 
اس��تان ها و با عنايت به توسعه و گس��ترش همه جانبه مسابقات سنگ نوردي در سطح 
اس��تان ها در سراس��ر كش��ور و همچنين به منظور انتخاب تيم ملي جهت ش��ركت در 
مس��ابقات بين المللي سنگ نوردي سال 2011 ميالدي )1390( رعايت كامل مفاد اين 

بخشنامه را الزامي مي داند.
1- تمام��ي هيئت هاي كوه نوردي و صعودهاي ورزش��ي اس��تان ها موظفند مس��ابقات 
انتخابي قهرماني اس��تان خود را در بهار س��ال 1390 در دو بخ��ش  مردان وزنان و در 
رش��ته هاي س��رطناب ،بلدر و س��رعت و در تمام رده هاي س��ني برگزار و نتايج آن را 
ب��ه همراه گ��زارش كامل مربوطه ت��ا تاريخ 90/4/15 به كارگروه صعودهاي ورزش��ي 

فدراسيون ارسال نمايند.
2- برگزار نش��دن مس��ابقات قهرماني اس��تان و يا رعايت نكردن ش��يوه نامه مسابقات 
صعودهاي ورزشي به منزله عدم حضور تيم منتخب استان در مسابقات قهرماني كشور 

تلقي مي گردد.
3- تيم منتخب هيئت كوه نوردي و صعودهاي ورزش��ي اس��تان كه برآمده از مسابقات 
انتخابي اس��تان ها مي باش��د مي تواند در تمامي مس��ابقات كشوري س��ال 1390 مانند 

قهرماني كشور، جام فجر و... شركت نمايد.
4- برگزاري مس��ابقات قهرماني استان مي بايست با اطالع رساني دقيق و ذكر جزئيات 
و رعايت اصول و ضوابط مربوطه در س��طح اس��تان )هيئت هاي تابعه، نهادها، گروه ها، 
باشگاه ها و...( انجام و رونوشت تمامي بخشنامه هاي مربوطه صادره، توسط هيئت هاي 
اس��تان ها به كارگروه صعودهاي ورزش��ي فدراس��يون كوه نوردي و صعودهاي ورزشي 

ارسال گردد.
5- هر اس��تان مي تواند حداكثر 2 تيم با عناوين )ال��ف( و) ب( را در بخش هاي آقايان 
و بانوان و در رده هاي س��ني و رشته هاي مختلف كه منتخب مسابقات قهرماني استان 
مي باش��د، انتخاب و مش��خص نمايند. در غير اين صورت در مس��ابقات رس��مي مانند 

قهرماني كشور، جام فجر و... ورزشكاران غيرمنتخب استان نمي توانند حضور يابند.
6- تمام��ي هيئت هايي كه در اجراي مفاد اين بخش��نامه كوتاهي و يا عملكرد ضعيفي 

ارائه دهند مسئول اجراي ضوابط و جرائم مربوط قرار خواهند گرفت.
مقتضي اس��ت ضم��ن توجه به مف��اد اين بخش��نامه از هم اكنون تمام��ي هيئت هاي 
كوه نوردي و صعودهاي ورزش��ي، برنامه هاي اجرايي خود را تنظيم و در س��طح استان 

اطالع رساني نمايند.
ش��ايان ذكر اس��ت اطالعات تكميلي مربوط به چگونگي و نحوه برگزاري دوازدهمين 

دوره مسابقات قهرماني كشور متعاقبا اعالم خواهد شد.
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بارديگر بانوان پرتوان ايران زمين اراده کردند و توانس��تند افتخاري ديگر را براي ميهن عزيز 
اس��المي رقم زنن��د و اين بار بانوان کوه نورد خراس��ان رضوي ب��ا اراده اي مثال زدني و در 
ش��رايط نامساعد جوي توانستند مقارن با س��الروز وفات بزرگ بانوي مکرم اسالم؛ حضرت 
خديجه )س(، و با ذکر يا علي بن موس��ي الرضا )ع(، پرچم پرافتخار کش��ورمان را )س��اعت 
13:15 ب��ه وق��ت ايران( ب��ر فراز قل��ه ي 7135 متري »لني��ن«) در قزاقس��تان( به اهتزار 
 درآورن��د و ب��رگ زرين ديگ��ري را بر لوح افتخ��ارات بانوان اين مرز و بوم به ثبت رس��انند.

 بر خود الزم مي دانيم؛ اين پيروزي ارزشمند و غرورآفرين را به يکيايک اعضاي تيم و همه ي دلسوزان 
 و زحمت کشان عرصه ورزش کشور و همه ي ايرانيان شريف و سربلند، تبريک و تهنيت عرض نمائيم.

جامعه قدرشناس کوه نوردي ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۱۵ بهمن ماه؛ به مناسبت اولين سالروز 
ضايعه ي تأسف بار جان باختن کوه نوردان کشورمان در حادثه ي ريزش بهمن در ديزين، همراه 
با خانواده هاي ضايعه ديده، بر سر مزار اين عزيزان در بهشت زهرا )س( حضور بهم رساندند. 
شايان ذکر است: اين مراسم با حضور مسئولين فدراسيون بر سر مزار اين جانباختگان در قطعات 
 مختلف بهشت زهرا )س( و در اجتماعي با شکوه در قطعه ي قهرمانان و نام آوران همراه بود.

ح��دود 40 نفر از کوه نوردان تهراني با همکاري معاونت فرهنگي ورزش��ي ش��هرداري 
منطقه 7 و مش��ارکت فدراسيون، در اقدامي نمادين به مناسبت گراميداشت دهه مبارک 
فجر و يادبود دومين س��الگرد فقدان کوه نورد پيش کسوت زنده ياد »ابراهيم شيخي« 
و مقارن با س��الروز شهادت امام رضا عليه الس��الم و اولين سالروز جان باختگان حادثه 
بهمن ديزين  88، از مقابل مجموعه ورزش��ي ش��هيد ش��يرودي تا بهشت زهرا)س( را 
به صورت دوي اس��تقامت دويدند. اين کوه نوردان رأس س��اعت 3:30 بامداد جمعه 15 
بهمن ماه حرکت خود را از مقابل مجموعه ورزشي شهيد شيرودي آغاز نمودند و مسير 

از مذکور را با لباس هاي متحد الشکل و به صورت دوي استقامت طي کردند. يک��ي  اي«  کتيب��ه  »جلي��ل 
پيش کس��وتان و پيش گام��ان عرص��ه ي 
کوه ن��وردي  در س��ن ۸۹ س��الگي - در 
 کش��ور آلمان - ب��ه ديار باقي ش��تافت.

 فدراسيون کوه نوردي و صعودهاي ورزشي 
اي��ن ضايعه را به خان��واده ي آن عزيز از 
دست رفته و يکايک جامعه ي کوه نوردي 
 صميمان��ه تس��ليت ع��رض مي نماي��د.

اولي��ن هماي��ش ن��واب رئي��س بان��وان 
هيئت هاي سراس��ر کش��ور مهر ماه سال 

89 در پلور برگزار شد.
محورهايي از اين همايش و هم انديش��ي 
به ش��رح ذيل بود: 1- برگزاري مسابقات 
چهارگان��ه در بخش صعودهاي ورزش��ي 
در اس��تان هاي هم ج��وار و ه��ر فص��ل 
در ي��ك اس��تان 2- برگ��زاري همايش 
ن��واب ريي��س بانوان به صورت س��اليانه 
3- فعال س��ازي كوه نوردي و صعودهاي 
ورزش��ي در س��طح جامعه 4-  برگزاري 
دوره هاي آموزش��ي در راستاي باال بردن 
س��طح علمي و فن��ي بان��وان در بخش 
مربي گري، طراحي و ... 5-  تعيين سطوح 
اختيارات نواب ريي��س بانوان هيئت هاي 
 كوه نوردي و صعودهاي ورزش��ي استانها.

بانوان خراساني پرچم مقدس کشورمان را بر فراز »لنين« به اهتزاز درآوردند

سالگرد کوه نوردان جان باخته در ديزين در بهشت زهرا)س(

همايش دوي استقامت کوه نوردان 

»جليل کتيبه اي« به ديار باقي شتافت

برگزاري اولين همايش
 نواب رئيس بانوان

42



مراس��م تجلي��ل از اعضاي تيم ملي کوه ن��وردي و گزارش صعود اي��ن عزيزان به قله 
»دائوالگيري« روز چهارشنبه 13 مردادماه باشکوه خاصي برگزار گرديد. در اين مراسم که 
با حضور حدود پانصد نفر از عالقه مندان و مدعوين و با ميزباني شايسته بانک پاسارگاد در 
هتل پارسيان اوين انجام شد، سرپرست و تني چند از اعضاي تيم به ارائه گزارش مراحل 
مختلف صعود به همراه پخش اساليد و تيزر مبادرت کردند. در بخشي از برنامه نيز دکتر 
سجادي معاون فني سازمان تربيت بدني و دکتر قاسمي مديرعامل بانک پاسارگاد به ايراد 
سخن و تبريک مجدد به کوه نوردان تيم ملي و جامعه کوه نوري پرداختند. پايان بخش 
مراس��م نيز به اهداي احکام قهرماني و گواه��ي صعود به اعضاي تيم، اهداي يادبودي 
مزين به تصوير صعود به مدير عامل بانک پاس��ارگاد، هديه اي از س��وي هيئت تهران 
 و اهداي آن توس��ط دکتر سجادي به مهندس شعاعي و پذيرايي شام اختصاص داشت.

»محم��ود ش��عاعي« رئيس فدراس��يون و 
»عظيم قيچي س��از« فاتح »نانگاپاربات« 
ب��ا حضور در ش��هر قروه و من��زل زنده ياد 
»س��امان نعمتي« با خان��واده ي وي ديدار 
و گفت و گو کردن��د. در اين ديدار يادبودي 
از س��وي »قيچي س��از«، مزين به تصاوير 
صعود به »نانگاپاربات« و نصب نشان يادبود 
»س��امان نعمتي« در يکي از مبادي صعود 
 ب��ه اين قله، به خانواده ي وي تقديم ش��د.

کارگروه کوه نوردي فدراسيون در نظر دارد 
به منظور واکاوي علل و عوامل حوادث کوه 
نوردي و جهت بررسي راهکارهاي بازدارنده 
در اي��ن خصوص، با همکاري بخش نجات 
ش��رکت »کوه ويس��ي« اقدام ب��ه تدوين 
ط��رح درس هايي در اي��ن رابطه نمايد. بر 
اين اساس گردهمايي با حضور کارشناسان 
و اهال��ي ف��ن، از تاريخ 18 ال��ي 19 آذر ماه 
 جاري در مجتمع کوهستاني پلور برگزار شد.

فدراس��يون ک��وه ن��وردي و صعوده��اي 
ورزش��ي با ارس��ال مکتوبي به هيئت هاي 
سراس��ر کش��ور اعالم کرد:ضمن سپاس از 
تالش هاي بي ش��ائبه و اقدام��ات ارزنده اي 
كه اكثر هيئت هاي كوه نوردي و صعودهاي 
ورزش��ي در بخش گسترش زيرساخت ها و 
توس��عه در زمينه صعودهاي ورزشي داشته 
و دارن��د، معط��وف بر اهميت به��ر ه وري و 
امكان س��نجي هاي الزم، مقتض��ي اس��ت 
پي��ش از هرگونه اقدامي در زمينه اس��تقرار 
ديواره هاي سنگ نوردي، از نظرات تخصصي 
و مش��ورتي كارشناسان فدراسيون بهره مند 
شوند تا در آينده بتوان بهترين كاربري را از 
س��ازه هاي ايجاد شده و هزينه صرف شده، 

ميسر ساخت.

دوره بارآم��وزي و هماهنگي مربيان، طراح��ان و داوران صعودهاي 
ورزشي در بخش بانوان از 16 الي 23 آبان ماه با حضور مجموعًا 70 
نفر از 12 اس��تان در سالن زنده ياد داوودي مجموعه ورزشي شهيد 
شيرودي تهران برگزار شد. ) دوره مربيان طي دو روز 18 و 19 آبان، 
دوره طراح��ان طي دو روز 20 و 21 آبان و  دوره داوران طي دو روز 

22 و 23 آبان(
کادراجرايي دوره مربيان: 

سرپرس��ت=خديجه جهانبخش-ناظر=منص��وره گرجي. مدرس= 
کامران اندامي، گودرز ناطق، محمد طبيبي و امين امينيان / کادراجرايي 
دوره طراحان: سرپرست=خديجه جهانبخش-ناظر=منصوره گرجي. 
مدرس= کامران اندامي، آرتيمس فرش��اد يگان��ه / کادراجرايي دوره 

داوران: سرپرست=موسوي-ناظر=منصوره گرجي. مدرس= بابک ضياء/ امورهماهنگي: محمد 
طبيبي/ روابط عمومي: محمد رضاآفرين زاد

گزارش صعود به »دائوالگيري« با شکوه خاصي برگزار شد ديدار رئيس فدراسيون و فاتح 
نانگاپاربات با خانواده نعمتي

واکاوي علل و عوامل حوادث 
کوه نوردي و راهکارهاي بازدارنده

تالش در جهت کاربري مفيد از ايجاد 
ديواره هاي سنگ نوردي

برگزاري دوره بارآموزي و هماهنگي مربيان، طراحان و داوران
 صعودهاي ورزشي
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تونل گوتارد ب��ا 57 كيلومتر طول يكي از 
مهم ترين پروژه هاي راه سازي جهان به 

شمار مي آيد  .
کارگران متش�کریم – ش�ما تنها 
یک تونل نس�اخته اید شما تاریخ 
را نوشته اید . اين عبارت هيجان انگيز 
و غ��رور آفرين��ي بود كه رئيس ش��ركت 
س��ازنده بزرگترين تونل دني��ا خطاب به 
كارگران��ش گفت ت��ا به پاس 14 س��ال 
تالش ب��ي وقف��ه ، انگيزه آنه��ا را براي 
تكميل نهايي اي��ن تونل دو چندان كند . 
اكنون در زير كوهستان هاي مملو از برف 
و ي��خ زده آلپ در س��وئيس تونلي عظيم 
به ط��ول 57 كيلومتر و ع��رض 9/5 متر 
س��اخته شده است كه تا سال آينده محور 
اصل��ي تردد ريلي ميليون ه��ا اروپايي در 
مس��ير جنوب به ش��مال و به عكس قاره 

س��بز خواهد بود . اما اين 14 سال چگونه 
سپري شده است ؟

اسطوره اي به نامه گوتارد
تونل گوت��ارد در حقيقت حف��ره عظيمي 
در دل كوهس��تان يخ زده و مملو از برف 
آلپ است كه همين چند روز پيش آخرين 
1/5 متر آن حفاري ش��د تا كارگراني كه 
در دو س��وي تونل از مدت ها پيش براي 
ديدن يكديگر لحظه ش��ماري مي كردند 
با چش��ماني مملو از اش��ك يكديگر را در 
آغوش بگيرند . اين تونل متش��كل از دو 
تونل دوقلوس��ت كه به م��وازات يكديگر 
پي��ش رفته ان��د . كار حف��اري اين پروژه 
عظيم از 14 س��ال پيش آغاز ش��ده است 
يعن��ي زمان��ي كه خب��ري از بس��ياري از 
فناوري هاي فوق م��درن امروزي نبود و 

جهان هنوز رخدادهاي سياسي و اقتصادي 
دامنگير امروز را به چش��م نديده بود . به 
سال 1996 ميالدي باز مي گرديم در آن 
موق��ع كارگراني كه اكن��ون گرد پيري بر 
چهره شان نشس��ته ، بازنشسته شده يا از 
دنيا رفته اند مي دانستند كه نزديك به 2 
دهه از زندگي خود را بايد در اعماق زمين 
سپري كنند . حتي تصور چنين ماموريتي 
نيز س��خت و دش��وار بود اما هيجان ذاتي 
ك��ه در دل چني��ن پروژه ه��اي عظيم و 
تاريخ س��از نهفته اس��ت . بيش از 2 هزار 
كارگر طي بيش از 14 س��ال گذش��ته سر 
پا نگاه داش��ته اس��ت . البته آنها خاطرات 
تلخ و ش��يرين زيادي در اين س��ال هاي 
طوالني داشته اند . ريزش خاك و صخره 
ها و جاري شدن جريان هاي تند آب سرد 
و از هم��ه مه��م تر از دس��ت دادن 8 تن 

تاريخي ترين پروژه  زيست محيطي

پايان 14 سال انتظار در دل  آلپ

ايرج طريقي جاويد
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از دوستان كارگرش��ان در حين انجام كار 
لحضات سخت و تاريك اين پروژه عظيم 
بوده اس��ت . حتي در يك مقطع زماني به 
دليل ريزش انبوهي از شن عمليات حفاري 
براي 6 ماه تعطيل شد . با اين حال اكنون 
و ب��ا حفاري آخرين بخش از تونل تمامي 
اين مصائب به خاطرات سپرده شده اند تا 

اسطوره اي به نام گوتارد شكل بگيرد .

مهندسي سخت در دل سرما
تكنيكي كه مهندس��ان اي��ن پروژه براي 
حف��اري تونل ب��ه كار گرفته ان��د در نوع 
خود جالب توجه بوده است . آنها در ابتدا 
و با توجه به نقش��ه ب��رداري هاي دقيقي 
كه طي چندين س��ال انجام داده بودند از 
ميانه مس��يري كه قرار بود بعدها  تونل از 
زير آنجا عبور كند تونل عمودي به عمق 
800 متر در دل كوهس��تان آلپ حفاري 
كردند و در ادامه عمليات حفاري دو تونل 
درجه��ت ه��اي مخالف را آغ��از كردند . 
ام��ا اين تازه آغاز يك ماجراي س��خت و 
دشوار بوده است . آنها در حقيقت 4 تونل 
حفاري مي كردند. ب��ه طوري كه در هر 
جهت دو تونل به موازات يكديگر حفاري 
مي ش��د و اكنون هر جف��ت تونل مقابل 
هم به يكديگر متصل شده اند تا دو تونل 
م��وازي به طول بي��ش از 57 كيلومتر در 
دل آل��پ آماده نصب و راه اندازي س��ايز 
تجهيزات مورد نياز باش��د . طي روزهاي 
گذش��ته حفاري نهايي بخش غربي نيز تا 
آوريل س��ال 2011 به اتمام برسد . با اين 
حال هم اكنون نيز مي توان تونل گوتارد 

را طوالني ترين تونل جهان ناميد .

فقط 6 سال دیگر
بر اس��اس برنامه ريزي هاي انجام شده 
تون��ل گوت��ارد در س��ال 2016 يا 2017 
كاماًل نهايي ش��ده و آم��اده بهره برداري 
كامل مي ش��ود . نكته جال��ب توجه اين 
اس��ت كه اين پروژه هم اكنون جلوتر از 
زمان بندي از پيش تعيين شده پيش مي 
رود . در آن زمان اين تونل بخش جنوبي 
آلم��ان را ب��ه بخش هاي ش��مالي ايتاليا 

متصل م��ي كند . البته تونل گوتارد يكي 
از س��ه تونلي اس��ت كه از مدت ها بيش 
براي كوهس��تان هاي آلپ برنامه ريزي 
شده است . دو تونل ديگر ،  ليون فرانسه 
را ب��ه تورين ايتاليا و اتري��ش را به ايتاليا 
متصل مي كنند كه البته گفته مي ش��ود 
تقريبًا در س��ال 2020 به به��ره برداري 

خواهند رسيد .

دالیل ساخت تونل
پروژه س��اخت تونل گوتارد از جنبه هاي 
مختلفي قابل بحث و بررس��ي است . اين 
كه چرا اصواًل اين تونل ساخته شده است 
با داليل زيادي همراه بوده اس��ت كه دو 
دليل اقتصادي و زيست محيطي مهم تر 
از س��اير داليل به چشم مي آيند . گرچه 
تون��ل در زمان راه اندازي نهايي س��فر از 
جنوب آلمان به شمال ايتاليا را تنها حدود 
يك س��اعت كاهش مي دهد با اين حال 
زمان��ي كه صبحت از حمل بار و ترانزيت 
مي ش��ود مزاياي آن به روشني به چشم 
م��ي خورد . حم��ل انبوهي از ب��ار )كه با 
زمان فعلي قابل قابل مقايس��ه نيس��ت( 
آن ه��م در در باالترين س��طح كيفيت و 
امني��ت مقامات اروپاي��ي را متقاعد كرده 
است كه هزينه هاي نجومي براي نهايي 
شدن اين پروژه در نظر بگيرند . گفته مي 
ش��ود هزينه كلي پروژه رقمي در حدود 7 
ميليارد يوروست . در حال حاضر قطارها و 
كاميون ها ي ترانزيتي كه در سراسر آلپ 
به جابجايي مسافران و حمل بار مشغول 
هس��تند آسيب هاي جدي به اكو سيستم 
ه��اي طبيعي  اين منطقه منحصر به فرد 
وارد م��ي كنند . لطم��ات جدي كه گونه 
هاي جانوري و گياهي ساكن منطقه آلپ 
در چند دهه اخير از اين بابت متحمل شده 
اند نگراني هاي زيادي براي دانش��مندان 
ايجاد كرده اس��ت و اكنون همين افراد از 
جمله خوش��حال ترين كساني هستند كه 
پ��روژه تونل گوتارد را دنب��ال مي كنند . 
مس��افريني كه بنابه دالي��ل مختلف هر 
از چند گاهي ناچار به س��فر از كشورهاي 
مختلف اروپايي از جمله سوئيس – آلمان 

– ايتالي��ا و اتريش مي ش��وند نيز تا چند 
سال آينده ديگر شاهد ترافيك هاي بعضًا 
سنگين و چندين كيلومتر ي در جاده هاي 

كوهستاني و يخ زده آلپ نخواهند بود .

آم�ار و ارق�ام نجوم�ي
حف��اري اين تون��ل ي��ك از منحصر به 
فردترين پ��روژه هاي راه س��ازي تاريخ 
است . بر اساس آمار و ارقام موجود حجم 
س��نگ و صخره اي كه از دل كوهستان 
آلپ خارج ش��ده تا تون��ل را حود را ادامه 
دهد براي 13 بار پر كردن آسمان خراش 
هاي EMPIRE STATE امريكا كافي 
اس��ت . در حقيقت آنها حدود 13 ميليون 
متر مكعب س��نگ صخ��ره منفجر كرده 
اند ت��ا اين پروژه به راه خ��ود ادامه دهد 
. البته خ��ارج كردن صخره ه��ا از تونل 
پايان كار نبوده اس��ت . مهندسان پروژه 
از اين حجم عظيم نخاله اس��تخراج شده 
براي ترميم درياچه هايي اس��تفاده كرده 
اند كه بيش از اين ممكن بوده اس��ت به 
دليل حفاري و نشست زمين دچار آسيب 

هايي ش��ده باش��ند .
تون��ل گوتارد تنه��ا براي م��ردم اروپا از 
اهمين برخوردار نيس��ت . زنجيره به هم 
پيوس��ت اقتصاد و نگراني هاي زيس��ت 
محيط��ي كه اكنون گس��تره جهاني پيدا 
كرده اس��ت موجب ش��ده تا بس��ياري از 
كشورهاي جهان از راه اندازي اين تونل 

عظيم اس��تقبال كنند . 
وزير امور حمل و نقل سوئيس معتقد است 
تونل كوتارد يكي از تاريخي ترين پروژه 
هاي زيس��ت محيطي اس��ت كه تاكنون 
در قاره س��بز رقم خورده اس��ت . اكنون 
بايد تا س��ال 2017 منتظر ماند و در آن 
زمان ش��اهد حركت قطارهايي با سرعت 
حتي بيش از 260 كيلومتر بر ساعت بود 
. اين تصور اكنون يك رويا نيس��ت بلكه 
به دليل اس��تفاده از انبوهي از فناوريهاي 
نوي��ن و تجهيزاتي كه حتي برخي از آنها 
صرفًا براي پيشرفت اين پروژه طراحي و 
ساخته شده اند در آس��تانه تبديل شد به 

ي��ك واقعي��ت هيجان انگي��ز اس��ت. 
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يكي از وعده هاي غذايي مهم  كه كمتر 
به آن اهميت داده مي شود صبحانه است 
. در صورت��ي كه الزم اس��ت براي تهيه 
صبحان��ه مناس��ب ، با تدبير اقدام ش��ود 
حتي اين مس��ئله نيز در طرح درس هاي 
كوهنوردي نيز عنوان ش��ده و با توجه به 
اينكه در ك��وه ناهار واقع��ي نداريم پس 
صبحانه جايگاه خود را محكمتر مي نمايد 
. صبحانه بايد حداقل 20 درصد از انرژي 
روزانه را فراهم نمايد . اين در حاليس��ت 
كه اغلب به دليل عدم آش��نايي با اهميت 
اين وعده غذايي ، يا از آن صرف نظر مي 
ش��ود و يا مفيد و مغذي تهيه نمي ش��ود 
. مصرف مواد مفيد و مناس��ب براي اين 
وعده غذايي بسيار مهم است . بايد توجه 
داشت طبق بررس��ي بعمل آمده مصرف 
صبحان��ه باعث افزايش ق��درت تمركز ، 

توج��ه و تامين ان��رژي و توانايي ذهني و 
كارك��رد فردي را باال مي ب��رد . خوردن 
يك وع��ده صبحانه كامل به دليل تامين 
نيازهاي غذايي باعث كنترل وزن و پايين 
آمدن  سطح  كلس��ترول  خون مي شود 
، ناراحت��ي هاي گوارش را از بين مي برد 

و جذب ويتامين ها را افزايش مي دهد.
نخوردن صبحانه باعث مي شود در طول 
روز ب��ه خصوص نزديك ظه��ر و ناهار ، 
فرد دچار گرس��نكي ش��ديد شده و حجم 
بيش��تري از غذا را در ي��ك وعده غذايي 
مصرف نماي��د و از آن جايي كه غذاهاي 
وعده ناهار اغلب پرچربي و پركالري است 
، بنابراين عواقب بعدي را به دنبال خواهد 

داشت .
اغلب ديده شده كساني كه صبحانه نمي 
خوردن��د ، نيم چاش��ت روزانه خ��ود را با 

غذاهاي پر كالري و كم اهميت همچون 
بيس��كويت ، پفك ، ش��كالت ، چيبس و 
غيره ... پر مي كنند كه اين امر عالوه بر 
خطرات ذكر ش��ده باعث چاقي و سرطان 
نيز مي ش��ود . تهيه يك صبحانه خوب و 
مناسب نياز به آگاهي و برنامه دارد . شما 
به عن��وان عضو خان��واده و يا يك مربي 
مي توانيد در اين زمينه مطالعه و ليس��تي 
از مواد مغذي را تهيه و در اختيار اعضاي 
خان��واده و تيم ق��رار دهي��د . گاهًا ديده 
مي ش��ود نفرات كوهنورد كه به صورت 
تيمي صبحانه مي خورند تمايل بيشتري 
به خوردن صبحان��ه دارند زيرا خود تنوع 
رن��گ ، ان��واع مي��وه هاي فص��ل و نوع 
چيدمان كمك به تحري��ك ذائقه نفرات 
خواهد نمود . اگر خود شما به تجربه هاي 
گذش��ته توجه كنيد خواهد ديد نفراتي كه 

توصيه به کوه نورداني که ميل به صبحانه ندارند!
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همراه با ما به كوهس��تان قدم مي گذارند 
در بار اول ميل به صبحانه و چاي ندارند 
اما بع��د از يك برنامه تغيي��ر كاماًل نمود 

مي كند .  

توصیه هاي مهم :
• ب��راي آمادگ��ي الزم جهت صرف يك 
صبحانه  كامل ، الزم اس��ت ش��ام را زود 
ص��رف كنيد تا در هنگام صبح احس��اس 

گرسنگي كامل داشته باشيد .
• زودتر از خواب بيدار ش��ويد و به نرمش 
هاي معم��ول بپردازيد . كم��ي آب ميوه 
مص��رف كنيد و زم��ان الزم براي صرف 

صبحانه را در نطر بگيريد .
• صبحانه را ب��ا آرامش و فارغ از دغدغه 
هايي چون ديركرد وقت و زمان )خصوصًا 
در برنام��ه چند روزه كوهن��وردي( ، ميل 

نماييد .
• در هن��گام صبحانه ب��ه برنامه راديويي 

مورد عالقه خود گوش دهيد .
•از خوردن مواد كافئين دار مانند چاي – 
قهوه و كاكائو در هنگام ش��ب خودداري 

كنيد .
• از تماشاي تلويزيون يا فكر كردن به كار 
و مسووليت هاي روزانه خودداري كرده و 
صرفًا به آنچه ميل مي كنيد توجه نماييد 
. به ياد داش��ته باش��يد دغدغه و استرس  
مانع جذب  مواد مفيد و مغذي  مي ش��ود 
و ميزان جذب چربي بدن را باال مي برد .

• هن��گام صبحانه قبل و بعد از آن مطلقًا 
سيگار نگشيد .

• مواد مغذي و پ��ر كالري و انرژي زا در 
گروه صبحانه جاي مي گيرد . شما بسته 
به ذائقه و وضعيت مزاجي خود مي توانيد 
از اين مجموعه وسيع ، تعدادي را انتخاب 

و در رژيم غذايي خود بگنجانيد . 
• ش��ير يكي از اين مواد الزم است . زيرا 
شير حاوي مواد معدني ، كلسيم و ويتامين 
هاست و براي رشد استخوان و استحكام 
آن مفيد است . اگر چه شير به مزاج شما 
سازگار نيس��ت و موجب به هم ريختگي 
دستگاه گوارش يا كور شدن اشتهاي شما 
مي ش��ود و زمان زيادي براي هضم نياز 

دارد مي توانيد آن را در وعده هاي ديگر 
يا ميان وعده ها مصرف كنيد . در ضمن 
محصوالت لبني همچون خامه  - پنير و 
حتي ماس��ت هم مي تواند جايگزين شير 

شود .
•اگر به غذاهاي سنتي عالقه داريد ، مي 
توانيد فرآورده هاي ش��يري مانند فرني ، 
شير برنج را به رژيم غذايي خود بيافزاييد 

.
•از تركيب��ات ش��كالت صبحانه يا ارده و 
شيره و يا غذاهاي ساده سنتي مانند تخم 
مرغ ، لوبيا چيتي ، عدس��ي ، حليم و غيره 

استفاده كنيد .
•در م��ورد نان حس��اس باش��يد يكي از 
نان هاي كامل س��نتي سنگك است زيرا 
تمامي مراحل عمل آوري و خمير و پخت 
آن مطابق روش استاندارد است و استفاده 
از آن بر س��اير نان ه��ا ترجيح دارد . نان 
ه��اي فانتزي يا ماش��يني نيز مناس��ب و 
خوب هس��تند . امروزه تن��وع اين نان ها 
بسيار زياد اس��ت و شما مي توانيد از نان 
زيادي با آرد غالت متفاوت همچون ذرت 

، جو ، جو دوسر و ... استفاده نماييد .

برنامه ساده غذایي براي صبحانه  
ام��روزه در بح��ث تغذيه بيش��ترين مورد 
در خص��وص ذائقه و رژيم خود ش��خص 
بيش��تر استفاده مي گردد . و شما از تعداد 
ي��ا تركيبي از آنها مي توانيد بهره ببريد و 

بدان عمل نماييد .
1-كره و عس��ل يا مربا بوي��ژه مرباهاي 
مقوي مانند مرباي هوي��چ ، آلبالو ، توت 

فرنگي و غيره .     
2-شكالت صبحانه ، چاي و شير و خامه 

.
3-تخم مرغ آب پز ، خيار و گوجه تازه .

4-نيمرو و سبزي خوردن .
5-لوبيا چيتي يا عدسي يا حليم .

6-اس��تفاده از حل��وا ارده )بويژه در فصل 
سرد( و پنير حتمًا با گردو ميل شود .

7-شير برنج و آب ميوه فصل .
8-فرني ، كره و مرباي مورد عالقه .

9-س��اندويچ مرغ يا تخم مرغ ، ساندويچ 

كره و خرما ، سبزيجات مانند كاهو و ميوه
10-مصرف آب ميو ه هاي طبيعي بويژه 
آب پرتقال ي��ا ميوه هايي كه ويتامين ث 

دارند .
شايان ذكر است ، براي باال رفتن بازدهي 
بيشتر در كار يا فعاليت كوهنوردي داشتن 
روحيه اي شاد و جسمي سالم الزم است. 
پ��س بايد به ارزش غذايي صبحانه واقف 
باش��يم و بدانيم كه كس��اني كه صبحانه 
مي��ل نمي كنند از ويتامين هاي ضروري 
مث��ل A-C-B12 و ري��ب وفالوي��ن- 
كلس��يم – منيزيم و فس��فر بهره كمتري 

خواهند برد .
در آخر يك كارش��ناس تغذيه عنوان مي 
نمايد خش��كي دهان و بروز عصبانيت از 
عوارض نخوردن صبحانه است . صبحانه 
يك چهارم از انرژي روزانه افراد را تامين 
م��ي كند ، ل��ذا خ��وردن آن را مي توان 
از ضروري��ات زندگ��ي دانس��ت . مصرف 
صبحان��ه باع��ث افزاي��ش 20 درصدي 
قدرت تمركز مغزي در بزرگساالن شده و 
نيز تمركز در كودكان دبستاني را هم باال 
مي برد . همچني��ن از چاقي در كودكان 

نيز جلوگيري مي كند . 
خ��وردن صبحانه خطر ابت��اًل به بيماري 
هاي قلبي ، ديابتي و س��رطان را كاهش 
و باع��ث افزايش قدرت سيس��تم ايمني 
ب��دن در مقاب��ل بيم��اري ه��اي مزمن 
همچون سرماخوردگي و آنفلونزا مي شود 
. صبحانه اش��تياق ب��ه مصرف تنقالت را 
كاهش داده و سبب مي شود تا فرد تغذيه 

سالمتري داشته باشد . 
نكته اينك��ه اگر در وعده صبحانه از مواد 
غذايي فيبردار مانند ميوه اس��تفاده ش��ود 
باعث كاهش ميزان خستگي در افراد مي 
شود و نكته ديگر اينكه نخوردن صبحانه 
مضرات��ي دارد كه خش��كي دهان و بروز 

عصبانيت از آن جمله مي باشد . 
در آخ��ر افرادي ك��ه تمايل ب��ه مصرف 
صبحانه ندارند ، توصيه مي كرد نوشيدن 
يك لي��وان آب و نرمش 20 تا 30 دقيقه 
اي هنگام صبح در افزايش اشتها و تمايل 

به خوردن صبحانه موثر است .







حمایت : به درستي یاد بگیریم !
دقت کنید! 

حمايت يک مهارت پيچيده است که نياز به تمرين و تجربه زياد 
دارد تا آنرا به شايس��تگي فرا بگيريم. ب��ي توجهي در اين عمل 
باعث س��وانح زيادي در صخره نوردي مي شود. يک اشتباه مي 
تواند موجب آس��يب جدي به صعود کننده، حمايتچي و يا هر دو 
شود. دقت داشته باشيد و همواره دست کنترل کننده را روي 

طناب نگه داريد. 
 

چگونه از ابزارتان استفاده کنید
تعداد و انواع زي��ادي از طناب ها و ابزارهاي حمايت وجود دارد. 
دس��تورالعمل کارخانه را بخواني��د و بفهميد، اگر باز هم به خوبي 

متوجه نشديد حتمًا از يک فرد باتجربه سوال کنيد. 
هرگ�ز از ابزاري ک��ه نمي دانيد چگونه از آن اس��تفاده کنيد به 

عنوان ابزار حمايت استفاده نکنيد. 
در بهترین حالت قرار بگیرید

مس��ير کش��ش طناب را پيش بين��ي کنيد و به طور مناس��ب و 
مقتضي، قرار بگيريد. اگر شما در نزديکي پايه مسيرصعود ديواره 

ايس��تاده ايد، کمتر احتمال کش��يده شدن و از دست دادن تعادل 
هنگام سقوط يا فرود دادن صعودکننده وجود دارد. 

هنگام��ي که صعودکننده حرکت نم��ي کند، طناب را در حالت 
قفل شده نگه داريد. 

 
انتخاب ابزار حمایت 

ابزاره��اي حمايت��ي مختلفي با تنظيمات مختل��ف وجود دارند و 
در دسترس هس��تند. شما ممکن اس��ت براي وسايل مختلف و 
همچنين براي روشهاي مختلف صعود طناب هاي مختلفي نياز 

داشته باشيد.
 

1( قطر طناب : 
ابزارهاي صعود براي قطرهاي مش��خصي از طنابها طراحي مي 
ش��وند. اگر طناب بيش از حد نازک باش��د، ممکن اس��ت نتوانيد 
س��قوط يا ف��رود را کنترل کنيد و اگر زياد ضخيم باش��د ممکن 
است موجب اصطکاک خيلي زياد شود و بطور موثر عمل نکند. 

2( روشهاي صعود :
روش��هاي مختلف صعود سطوح مختلفي از سايش را به سيستم 
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طناب القا مي کنند. در صعود ديواره تا وقتي که طناب به صورت 
مس��تقيم حرکت مي کند و محکم به ديواره وصل ش��ده باش��د 
سايش خيلي کم است و هنگامي که در محيط بيرون صعود مي 
کنيد عوامل مختلفي اس��ت که ممکن است باعث کشيده شدن 

طناب روي سنگ و صخره شود. 
کمترين مقدار آس��يب و س��ايش با سيس��تم يا اب��زار حمايتي و 
بيش��ترين سايش وقتي اس��ت که حمايت با کنترل دست انجام 

مي گيرد )حمايت بدون وسيله مخصوص( شکل مي گيرد.
3( وزن صعودکننده و حمايتچي: 

اگر صعودکننده از حمايتچي س��نگين تر باش��د ممکن است فرد 
حمايتچي در کنترل مش��کل پيدا کند. اس��تفاده از ابزار حمايت 
باعث ايجاد اصطکاک مناس��ب مي شود. اتصال به زمين بوسيله 
خود حمايت، حمايتچي به زمين تا حد زيادي مي تواند از کشيده 

شدن او جلوگيري کند. 
 

      

 

طراحي ابزار حمایت
هم��ه ابزارهاي حمايت ايجاد اصط��کاک مي کنند. برخي نيز 
هن��گام قفل کردن يا س��قوط، طناب را گاز م��ي گيرند. يک 
وس��يله که فقط ايجاد اصطکاک مي کن��د در هنگام فرود يا 
س��قوط فقط اجازه مي دهد که طناب بلغ��زد، و باعث پويايي 
بيش��تري در حمايت چي مي شود. اما وس��يله اي که گاز مي 
گي��رد جلوي لغزش را گرفته و جلوي حرکت و مصرف انرژي 

زي��اد حماي��ت چ��ي را م��ي گي��رد. 
وس�ایل داراي س�طوح صاف و صیقل�ي  يک حمايت 
پوي��ا و ديناميک را فراهم مي کنند. ک��ه اين مورد مي تواند 

در يخ نوردي يا صخره نوردي س��نتي مهم باش��د. 
ابزارهای�ي ک�ه طناب را گاز م�ي گیرن�د کمتر حالت 
ديناميک دارند ولي هنگام س��قوط م��ي توانند کمک کنند و 
مفيد باش��ند بويژه زمانيکه صعودکننده از حمايتچي س��نگين 

تر باش��د. 
 

ابزارهاي قفل کننده خيلي بيش��تر از ابزارهاي گاز گيرنده 
حال��ت دينامي��ک دارند و در هنگام س��قوط مفيدتر هس��تند. 
مخصوص��ًا ب��راي صعودهاي س��ريع و ناگهان��ي، ولي براي 

صعودهاي س��نتي مفيد نيس��تند. 
عملک��رد هر اب��زار حمايت ب��ه فاکتورهاي متعددي وابس��ته 
است. بيش��ترين توجه بايد به قطر طناب و انتخاب کاربين يا 

هم��ان اب��زار اتص��ال ب��ه طن��اب معط��وف ک��رد.
ابزاره�اي صیقلي : اين ابزارها به توجه زيادي نس��بت به 
قط��ر طنابها نيازمندند و بعض��ي مخصوصًا براي طناب هاي 
نازک طراحي ش��ده اند. با اکث��ر طناب ها خوب کار مي کنند 
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مخصوصًا موقعي که س��فت هس��تند.
ابزاره�اي متغیر : اين ابزارها طوري طراحي ش��ده اند که 
از يک طرف صاف و از طرف ديگر دندانه دار هس��تند. که با 
ضخيم ش��دن وسيله يا نازک شدن کانال طناب کار مي کند. 

اي��ن ن��وع اب��زار روي اکث��ر طن��اب ه��ا کار م��ي کن��د.
ابزاره�اي چن�د کاره : مانند يک ابزار متغير در اس��تفاده 
ه��اي نرمال عمل م��ي کند. آنها همچنين در اس��تفاده براي 
حماي��ت از ب��اال همانن��د ابزار قفل ش��ونده عمل م��ي کنند. 
اس��تفاده از حالت قفل ش��ونده به حال��ت نقطه حمايت و نوع 
صعود بس��تگي دارد. اين ابزار هم با اکثر طناب ها خوب کار 

م��ي کن��د.
ابزاره�اي نیم�ه قف�ل ش�ونده و قفل ش�ونده : اين 
ابزارها اگر به صورت ناگهاني بخواهد حرکت کند يا کش��ش 
به آن وارد ش��ود طناب را گاز مي گيرند. بنابراين از س��قوط 
صعودکننده جلوگيري خواهند کرد و هنگامي که صعودکننده 
پايي��ن م��ي آيد به توجه وي��ژه نياز دارند. اي��ن ابزارها براي 

قطرهاي خاص و طناب تک رش��ته طراحي ش��ده اند.

نکته : هميش��ه دس��تورالعمل کارخانه را بخوانيد و بفهميد.  
مهمتري��ن ن��کات در زم��ان ف��رود :                

1( کارگاه و نقط��ه حماي��ت را چ��ک کني��د.
2( از گره قفل خودکار نظير پروس��يک اس��تفاده کنيد.

3( انته��اي طن��اب را گ��ره بزني��د.

حماي��ت : 
1(بررس��ي کارگاه : کارگاه هيچزماني نبايد بهم بريزد.

در صورتيک��ه به آن ش��ک داديد آن��را دوباره محک��م کنيد. 
مطمئ��ن ش��ويد که طناب حتمًا به درس��تي در قالب حمايت 
افتاده اس��ت. چ��ک کنيد که ابزار فرود به درس��تي به ش��ما 

متصل باش��د.
 

2(استفاده از گره قفل خودکار مانند پروسيک : گره پروسيک 
همانند يک پش��تيبان در هنگام فرود مي تواند عمل کند. اين 
گ��ره بايد به درس��تي طناب را در برگيرد )در هنگام س��قوط 
روي طن��اب گير کند( گرچه موارد خطا نيز در آن وجود دارد. 
پروس��يک در موارد مختلفي اس��تفاده مي شود. در روشهاي 
مختلف اگر فرود روي دو رش��ته طناب صورت مي گيرد بايد 
به ه��ر دو گره زده ش��ود. همچنين پروس��يک نبايد در ابزار 

ف��رود گي��ر کن��د.
        

3(گ��ره در انته��اي طن��اب :
افتادن از انتهاي طناب معمواًل کش��نده است. يک گره بزرگ 

در انتهاي طناب مي توان��د از اين اتف��اق جلوگي��ري کن��د. 

از ش�ما کوه پیمایان عزیز که در روزهاي جمعه از مشاهده ي 
صع�ود دوس�تان نابین�ا به وج�د مي آیی�د و با رفتار مناس�ب 
خ�ود ب�ه م�ن روحی�ه مي دهید ت�ا همچن�ان در این مس�یر 
گام ب�ردارم بي نهای�ت ممن�ون هس�تم. در اینجا بد نیس�ت 
ق�دري از دانس�ته هاي خ�ود را، ک�ه ط�ي س�ال ها دوس�تي 
 ب�ا ای�ن عزی�زان به دس�ت آورده ام براتی�ان بازگ�و نمای�م.

ابت�دا درب�اره خارق الع�اده بودن اس�تعدادهاي ای�ن عزیزان 
فقط کافیس�ت یک مثال بیاورم و آن اینکه؛ یکي از باالترین 
رکورده�اي دریافت دس�تمزد وکالت در ای�ران متعلق به یک 

وکیل نابیناست.
اما در مورد مشکالتي که این عزیزان در زندگي اجتماعي خود 

دارند، حرف هاي بیشتري با شما دارم:
در میان افراد جامعه کس�اني هس�تند که کر و الل مي باشند، 
ول�ي تا وقت�ي که با آنها ه�م کالم نش�ده ایم متوجه معلولیت 
آنه�ا نمي ش�ویم. و ی�ا کس�اني ک�ه در پاهایش�ان نقص�ي 
وج�ود دارد، اگ�ر آنها حرکت نداش�ته باش�ند، یا مثالً پش�ت 
می�ز کار و ی�ا در ماش�ین نشس�ته باش�ند، ب�از ه�م کس�ي 
متوج�ه نخواه�د ش�د که معل�ول هس�تند. ول�ي ف�رد نابینا 
 در هم�ه ح�ال توج�ه دیگ�ران را ب�ه خ�ود جل�ب مي نماید.
و چون رفتار اجتماعي با این عزیزان، آن طور که باید صحیح 
نیست و معموالً اعتنایي به توانایي هاي آنها نمي شود و اغلب 
با ترحم با آنها برخورد مي شود، بنابراین بسیاري از افراد نابینا 
ترجی�ح مي دهند که دور از چش�م دیگ�ران و در انزوا زندگي 
کنند )علي الخصوص خانم هاي نابینا که به لحاظ جنسیتشان 
آسیب پذیرتر نیز هس�تند(. ممکن است یک مرد نابینا بر اثر 
فشار زندگي و از روي ناعالجي به خیابان بیاید و مثالً فال حافظ 
 بفروشد، ولي خانم هاي نابینا حتي از این فعالیت هم محروم اند.

بنابراین، نابیناها عالوه بر اینکه به لحاظ ندیدن محیط اطراف، 
دائماً در معرض آسیب جسمي، از قبیل تصادف با ماشین و موتور 
و سقوط در گودال ها و برخورد با موانع هستند، از طرف دیگر، 
از نظر روحي و حقوق اجتماعي نیز، به دلیل نگرش هاي منفي و 
 سطحي عموم مردم، آسیب پذیرتر از دیگر معلوالن مي باشند.

در ای�ام بازنشس�تگي موفق ش�دم ای�ن ایده ي خ�ود، یعني 
»کوه پیمای�ي نابینایان« را که س�ال ها در فکر ب�ود به اجرا در 
آورم و از فروردین امس�ال به اتف�اق چند نفر از این عزیزان 
که همگي از افراد موفق نابینا هستند کوهپیمایي هفتگي خود 
را آغاز نمودم. و تصمیم دارم تا وقتي که در این شهر زندگي 

مي کنم دوستان نابیناي خود را هر هفته به کوه بیاورم.
اگ�ر چنانچ�ه ش�ما ه�م کس�ي را مي شناس�ید ک�ه مای�ل 
اس�ت در ای�ن برنام�ه ش�رکت نمای�د لط�ف فرم�وده به او 
بگویی�د ک�ه ما ه�ر جمعه س�اعت 7 صبح در ایس�تگاه مترو 
قیطری�ه جم�ع مي ش�ویم و از آنج�ا ب�ه اتف�اق ب�ه ولنجک 
 مي آیی�م و ت�ا عص�ر در ک�وه ش�اد و خوش�حال هس�تیم.

جهت کس�ب اطالع�ات بیش�تر با کارگ�روه رواب�ط عمومي 
فدراسیو ن تماس حاصل فرمائید.

کوه پيمايي با »نابينايان«

سيده
ي ر

نامه ها
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صعودهاي  زمستاني سراسري کوه نوردان گراميداشت دهه مبارک 
فجر؛ در بخش بانوان از روز چهارشنبه ۲۷ بهمن با صعود به قله ي 
»شاهوار« و در بخش مردان از روز پنج شنبه ۲۸ بهمن ماه با صعود 
 به قله »بينالود«؛ هر کدام طي دو روز با موفقيت به انجام رس��يد.
در بخش بانوان؛ 300 نفر از سراسر كشور روز چهارشنبه ۲۷بهمن 
ماه صعود خود به قله شاهوار را آغاز کردند و روز پنج شنبه با موفقيت 

به پايان رس��اندند. گفتني است؛ قله ش��اهوار با ارتفاع قريب چهار 
 هزار متر بلندترين قله اس��تان سمنان در سلسله جبال البرز است.

ه��م چنين در صعود سراس��ري م��ردان؛ حدود  ۴۴۰  نف��ر از كوه 
نوردان كشور و استان خراس��ان رضوي شركت داشتند که از اين 
تعداد  ۲۰۰  نفر از اس��تان خراسان رضوي و بقيه از ساير استانهاي 
 كش��ور به قله س��ه ه��زار و  ۲۲۰  مت��ري بينالود صع��ود کردند.

چهارمين صعود سراسري زمستاني کوه نوردان استان تهران در دهه 
مبارک فجر، يادواره اولين سالگرد عروج 8 کوه نورد جان باخته در 
حادثه ريزش بهمن 88 با صعود به 8 قله مرتفع بخش رودبارقصران 
از تاري��خ 13 لغاي��ت 15 بهمن ماه به همت هيئ��ت کوه نوردي و 

صعودهاي ورزشي اين استان برگزار شد.
 افتتاحيه ي اين صعود با حضور بيش از 400 کوه نورد چهارشنبه 13 بهمن 
 ماه در محل جاده لشگرک، بخش رودبار قصران، ميدان فشم مي باشد.

تيم پنج نفره ي هيئت کوه نوردي و صعودهاي ورزش��ي لرستان، 
 موفق ش��د قله »الن��گ تانگ« در هيمالياي نپ��ال را صعود کند.

تمامي اعضاي اين تيم در سالمتي کامل به ميهن بازگشتند. اين صعود 
 موفق را به اعضاي تيم و جامعه کوه نوردان لرستان تبريک عرض مي نمائيم.

صعودهای زمستانی سراسری با صعود به »بينالود« و »شاهوار« 

طراحي و راه اندازي بانک اطالعاتي اينترنتيصعود سراسری زمستانی کوه نوردان استان تهران
 صعودهاي ورزشي

کوه نوردان لرستاني
قله »النگ تانگ« را صعود کردند

کارگروه صعودهاي ورزش��ي در راس��تاي توسعه ، رشد کمي 
و کيفي و کس��ب اطالعات آماري مرتب��ط به اين کارگروه؛ 
اقدام به طراح��ي بانک اطالعاتي اينترنتي نموده اس��ت که 
ب��ه زودي راه ان��دازي مي ش��ود. ويژگي ه��ا و کاربرد اين 
بانک اطالعاتي ش��امل اي��ن موارد مي باش��د: 1- ثبت نام 
دوره ه��اي آموزش��ي و مس��ابقات به ص��ورت غيرحضوري 
و  داوران  مربي��ان،  اينترنت��ي  اطالع��ات  بان��ک  تهي��ه   -2
ورزش��کاران 3- يکسان س��ازي اطالعات، آمار و داده هاي 
تخصص��ي 4- کاه��ش مکاتبات اداري. لذا از تمامي دس��ت 
ان��درکاران و عالق��ه مندان ب��ه صعودهاي ورزش��ي تقاضا 
مي ش��ود؛ کارگ��روه مربوط��ه را در اين عرص��ه ياري و از 
 رهنموده��ا و نقطه نظرات ارزش��مند خود بهره مند س��ازند.



* در ابت�دا با معرفي خود بطور مختصر پیش�ینه اي از 
س�نگنوردي خود را براي ما و سنگنوردان ایران زمین 

شرح دهید و آیا تاکنون به ایران سفري داشته اید؟
 من هم به ش��ما و تمامي همکارانتان و به خصوص کادر اجرايي 
مسابقه که تا کنون زحمات فراواني را در جهت هرچه بهتر برگزار 
شدن مس��ابقات کشيده اند خسته نباش��يد عرض نموده و تشکر 

ميکنم
من ژوهانس هالتنر 43 س��اله اهل و ساکن کشور آلمان هستم . 

نزديک به 30 س��ال است که سنگنوردي مي کنم. از 12 سالگي 
ش��روع کردم و در تمام دوران تحصيل نيز سنگنوردي مي کردم. 
سپس بعنوان يک مربي آموزش ديدم و دانش خود را در صعودهاي 
ورزشي به اندازه اي افزايش دادم تا به باالترين سطح مربيگري در 
کشور آلمان رسيدم. چند باري هم در رقابتهاي کشورهاي اروپايي 
و مس��ابقات ملي آلمان ش��رکت نمودم و اين يک��ي از نقاط قوت 
من در زمينه مربيگري و داوري اس��ت. در دوراني که در مسابقات 
شرکت مي کردم، دوره هاي داوري را نيز گذراندم و تصميم گرفتم 
بعنوان داور فعاليت کنم. در مورد س��وال دوم نيز بايد بگويم اولين 

بار است که به ايران مي آيم.

* شغل و حرفه اصلي شما چیست؟
من در رش��ته شيمي تحصيل کردم ولي در اين زمينه کار نکردم. 
در حين دوره تحصيلم، دوره هاي آموزشي و مربيگري صعودهاي 
ورزش��ي را گذراندم، مدرس صعودهاي ورزش��ي ش��دم و در حال 
حاضر تنها حرفه من همين اس��ت. من اس��تخدام کسي يا جايي 
نيس��تم بنابراي��ن وقت آزاد کاف��ي دارم تا ب��ه داوري و مربيگري 

ب�ه جه�ت  برگ�زاري یازدهمی�ن دوره رقاب�ت هاي 
سنگ نوردي جام فجر در اهواز؛ یک سرطراح بلژیکي 
و ی�ک س�رداور آلماني از فدراس�یون جهاني س�نگ 
نوردي) IFSC( به کشورمان سفر کردند. حضور این 
دو چهره سرش�ناس و بین المللي؛ فرصت مغتني بود 
ت�ا گفت و گویي ب�ا آنها انجام دهی�م و از کم و کیف 
مس�ابقات و سنگ نوردي در کش�ورمان جویا شویم 

که از نظر مي گذرانید.

رئيس هيات داوري از فدراسيون جهاني سنگ نوردي:

فاصله ي داوران ايران تا سطح بين المللي زياد نيست
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بپردازم. اکثر داوران به مقوله داوري به چش��م سرگرمي نگاه مي 
کنند اما براي من بخش��ي از زندگي است. به طوري که اکنون به 

خاطر آن در ايران هستم! 

* گفتی�د ک�ه تحصیالت خ�ود را در زمین�ه صعودهاي 
ورزش�ي کامل کردید، منظورتان آموزشهاي آکادمیک 

است یا در دوره هاي کوتاه مدت مدرک گرفته اید؟
خير، آموزش��هاي آکادميک نبوده، دوره هاي کوتاه مدتي بوده که 
فدراس��يون آلمان برگزار کرده اس��ت. البته اين دوره ها سطوح و 
گرايش هاي مختلف دارند. من با کوهنوردي آلپاين شروع کردم و 

بعد به سمت صعودهاي ورزشي رفتم.

* آی�ا قبل از آمدن ب�ه ایران هیچگون�ه زمینه ذهني و 
شناختي از ایران و سنگنوردي ایران داشتید؟

نه، اصال. با عالقه زياد در اينترنت جستجو کردم اما همه به زبان 
فارسي بود و فقط عکس ها را نگاه کردم. و اين شايد اين مشکل 
براي تمام اروپايي��ان که بخواهند در مورد ايران اطالعات بگيرند 
وجود داشته باشد. فکر کنم اگرفدراسيون ايران بخواهد که در دنيا 
بيشتر ش��ناخته شود بهتر است وب س��ايت به زبان انگليسي نيز 
داشته باش��د. به طوريکه گزارشات مسابقات خود و متن مصاحبه 

هاي انجام شده را در آن منتشر کند.

* سطح سنگنوردي در ایران را چگونه دیدید؟
بايد بگويم ش��رکت کنندگان اين مس��ابقه افرادي بسيار قدرتمند 
هستند. انگيزه و اش��تياق باال، رقابت عادالنه و رفتار پسنديده در 
آنها وجود دارد. اما در مقايسه با ورزشکاران جهاني اختالف سطح 
زي��ادي دارند ک��ه تنها از لحاظ تکنيک و تاکتيک اس��ت. اما من 

عالقه و اشتياق زيادي در ورزشکاران شما مي بينم.

* پیشنهاد شما براي از بین بردن این فاصله چیست؟
بايد در تجربيات ساير کشورها ش��ريک شويد. اقداماتي همچون 
دعوت از طراحان و داوران خارجي براي حضور در مس��ابقات ملي 
اي��ران همانند آنچه در اين س��ري مس��ابقات روي داد. دعوت از 
مربيان خارجي نه تنها صرفا براي آموزش مسابقه دهندگان بلکه 

براي آموزش مربيان و اعزام سنگنوردان به ساير کشورها

* جمع�ي که در این مس�ابقه ش�ما را همراهي کردند 
و تحت سرپرس�تي ش�ما داوري مس�ابقه را بر عهده 

داشتند، چقدر با داوران بین المللي اختالف دارند؟
فقط در کس��ب تجربه اختالف دارند و گرنه ش��يوه و نحوه عمل 
همين اس��ت. آنها نيز ابتدا با مسابقات محلي و سپس ملي تجربه 
اندوزي مي کنند. پس از آن بهترين آنها براي شرکت در سمينارها 
و کالس هاي بين المللي از س��وي فدراسيون معرفي مي گردند. 

در آلمان نيز تعداد داوران زياد است و ولي تنها دو داور بين المللي 
وجود دارد. داوران ش��ما براي رس��يدن به سطح بين المللي خيلي 
فاصله ندارند. فقط نياز به کس��ب تجربه و آموزش زبان انگليسي 

دارند.

* طراحي مسیرها از نظر شما در چه سطحي بود؟
خب در سطح بين المللي درجه سختي مسيرها باالتر است. عالوه 
بر اين طراحي مس��يرهاي اين مس��ابقه خيل��ي زيرکانه و چالش 
برانگيز نبود. طراحان شما قدرتي کار مي کنند و به تبع آن مسابقه 
دهندگان شما هم قدرتي هستند. بايد صعود کننده هاي تکنيکي 
تر تربيت شوند تا به مسيرهاي گوناگون و حرکات متفاوتي برسيد. 
البته طراحي مسير به نوع ديواره نيز بستگي دارد ولي اين بخشي از 
قضيه است و بخش اصلي تجربه و سبک فردي صعودکننده است.

ای�ران،  مل�ي س�نگنوردي  تی�م  تمرین�ات  ب�راي   *
پیش�نهاد م�ي کنی�د ی�ک مربي ب�ه ص�ورت طوالني 
دوره اي؟ ص�ورت  ب�ه  ی�ا  کنی�م  دع�وت   م�دت 

فکر کن��م اگر به صورت دوره اي دعوت کنيد بهتر باش��د. مربي 
م��ي تواند در ي��ک دوره آموزش و تمرين ده��د و در دوره بعدي 
ورزشکاران را ارزيابي کند. حتي در آلمان هم مربي به صورت دوره 
اي با ورزشکار تعامل دارد. آنها اردوهاي ورزشي دارند و در فواصل 

اردوها ورزشکارن کار خود را انجام مي دهند. 

* عملکرد کارگروه صعودهاي ورزشي ایران ، از لحاظ 
مدیریت و سازماندهي در این مسابقه چطور بود؟ 

دو جنب��ه مختل��ف دارد. برنامه ريزي قب��ل از برگزاري و در حين 
برگزاري. قبل از برگزاري، زمانبندي، نوع مسابقه و مکان مسابقه 
مهم اس��ت که به خوبي از س��وي کارگروه به تمامي ورزشکاران 
اطالع داده شده بود و در زمان ثبت نام و معرفي تيمها به خوابگاه 
هماهنگي خوبي وجود داشت ، اما به نظر من براي دست يافتن به 
ميزباني مسابقات جهاني بهتر است برنامه و زمان بندي مسابقات 
به صورت س��اليانه منتشر شود و اين گامي اصلي در جهت حرفه 

اي شدن خواهد بود.
از طرف ديگر امروز ما يک مس��ابقه خيلي خوب داش��تيم که سر 
وقت برگزار شد وهمه چيز مهيا بود، تعداد زيادي داوطلب که شبانه 

روز کارکردند تا مسابقه چيزي کم نداشته باشد!

* اگر ش�هر اهواز و سنگنوردان ایران بار دیگر شما را 
به ایران دعوت کنند پاسخ شما...

مسلمًا اين بار براي من بسيار راحت تر خواهد بود رفتار مردم اينجا 
خيلي دوستانه است و بطور قطع مي پذيرم و خوشحالم از اين که 

شمااين سواالت را با من مطرح کرديد 
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* خودت�ون را ب�راي ما معرفي کنی�د و خالصه اي از 
تجربیات س�نگنوردیتون را براي ما شرح بدهید و از 

س�فر قبلتون به ایران بگید
من ژروم دبوک 25 ساله اهل بلژيک هستم .سنگنوردي خودم 
را در 9 س��الگي به مدت  ش��ش س��ال با يک گروه کوچک در 
بلژيک ش��روع ک��ردم هر موقعي وقت داش��تم ميرفتم و داخل 
س��الن تمري��ن ميکردم و گاه��ي اوقات هم ب��ه طبيعت براي 

س��نگنوردي ميرفتم .
16 سالم که شد در مس��ابقات قهرماني جوانان بلژيک شرکت 
کردم و در اون مس��ابقه يک مربي باشگاهي در بروکسل آلمان 
من رو ب��راي تمرين به تيم خودش دعوت کردتا 21 س��الگي 
در اون باش��گاه تمرين کردم و در حين تعطيالتم به کشورهاي 
ديگر مسافرت کردم  تحصيالتم را در رشته رياضي ادامه دادم 
و ب��ه خاطر اين که دلم مي خواس��ت يک س��نگنورد حرفه اي 
بش��م درسم را به جاي دو سال در 4 سال تمام کردم ، طراحي 
مس��ير را در 16 سالگي شروع کردم و پس از مدتي فدراسيون 

 IFSC م��ن را جهت ش��رکت در دوره مربيگ��ري و طراحي به
معرف��ي ک��رد

اما س��ال قبل به علت آسيب ديدگي در دستم بيشتر به طراحي 
پرداخت��م و زمانيکه ه��م به ايران آمدم جه��ت برگزاري دوره 
طراحي بود .ولي يه س��ري هم به بند يخچال و توچال هم در 

ته��ران زدي��م

* دید شما نسبت به ورزشکاران این دوره از رقابت 
ها چگونه اس�ت ؟

ورزش��کاران شما بس��يار قدرتمند هس��تند حتي ميتوانم بگويم 
قدرت آنها با3 ورزش��کار برتر در کشور ما برابراست من اشتياق  
و عالقه زياد آنها را نس��بت به پيش��رفت و آموزش ديدن مي 
بينم ولي بايد بگويم که از لحاظ فني و تکنيکي بس��يار ضعيف 
هس��تند و دليل آن مي تونه اين باش��ه که در سالنهاي تمريني 
آنها طراحان مسيرهاي متفاوتي را با رنگهاي مشخص طراحي 
نمي کنند و ورزش��کاران همان مس��يري را صع��ود ميکنند که 
دلش��ان ميخواهد صعود کنند . زمانيکه من درجه سختي 5.14 

سرطراح از فدراسيون جهاني سنگ نوردي:

شما مي توانيد مسابقات جهاني هم برگزار کنيد
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صعود ميکردم دلم مي خواس��ت بتونم بارفيکس تک دست برم 
ولي اينکار براي صعودکننده هاي شما عادي که نشان از قدرت 
فراوان آن ها داره.ش��ما بايد تمرينات استعدادهاي جديدتون را 
از 10 سالگي شروع کنيد زمانيکه قدرت بازو ندارند و مجبورند 

دنب��ال راه حله��اي تکنيک��ي ب��راي صع��ود بگردن��د.

* کارگروه صعودهاي ورزش�ي ای�ران ،کادر اجرایي 
و امکان�ات الزم را جه�ت برگزاري مس�ابفه چگونه 

ارزیاب�ي م�ي کنی�د؟
با توجه به اين که ما زمان کمي تا برگزاري مس��ابقه داش��تيم 
کار به نظر من خيلي سخت بود اما اين زمان کم توسط انگيزه 
و پش��تکاري که تيم داشت به خوبي جبران شد و اين همکاري 
گروه��ي بين تيمهاي مختلف اجرايي قاب��ل توجه بود امکانات 
ما از لحاظ تجهيزات خوب بود هر چيزي مي خواس��تيم سريع 
فراهم ميشد فقط در بحث ديواره ها کمبود داشتيم ولي در کل 

م��ن از طراح��ي راض��ي ب��ودم.

* خوب اینها کمبود امکانات هس�ت که قابل برطرف 
ش�دن هس�ت از لحاظ مدیریت چگونه بود؟

به نظر من تمامي دوستان و کساني که در اين کادر بودند خيلي 
زحمت کشيدند و واقعا کارکردند و با کمي تحربه بيشتر ميزباني 
مسابقه آسيايي شما مي توانيد مسابقه جهاني هم برگزار کنيد با 
توجه به اين که در مسابقات جهاني تعداد شرکت کننده کمتري 
ش��رکت خواهد کرد.و من معتقدم که فدراس��يون شما در مسير 

درست در حال حرکت هست .

* کادر طراحي که با سرپرس�تي شما فعالیت میکرد 
را چط�ور ارزیابي میکنی�د و آیا این تی�م میتواند در 

عرصه بین المللي حاضر بش�ه؟
ب��ه نظر م��ن بهترين نکته تي��م طراحي اين بود ک��ه پذيرفته 
بودند من مس��ئول هستم و هر کاري برعهده هرکسي گذاشته 
ميش��د به بهترين نحو انجام ميگرفت و اينکه چطور ميتوان در 
عرصه بين المللي حاضر شد در ابتدا فقط تجربه ،افزايش سطح 

توانايي جس��مي و فني و زبان انگليس��ي اس��ت.

* اولین و مهمترین قابلیت براي یک طراح چیست؟
خالقي��ت 

* توان جس�مي و صعود چطور؟
اون ه��م موثر اس��ت اما خيلي از طراحان بين المللي مس��يري 
را طراح��ي مي کنند که خودش��ون نميتوانن��د صعودکنند اما بر 
حس��ب تجربه خود مس��ير بس��يار زيبا و با همان درجه سختي 

مورد نياز بدس��ت مياد

*  تعداد شرکت کنندگان شما در مسابقات ملي چند 
نفر هس�تند؟

تقريب��ا 30% کل جمعيت��ي ک��ه اينجا هس��ت و اين نش��ان از 
عالقه ورزش��کاران شما به پيشرفت و همينطور حرکت صحيح 
فدراس��يون شما در مس��ير خودش هست و ش��رکت کنندگان 
حتي آنهايي که در مس��ابقه حذف ميشوند در چهرشون رضايت 

خاطري ديده ميش��ه.
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 فراخوان دومين جشنواره عکس فدراسيون؛
 اين بار در حوزه ي »سنگ نوردي«

پس از برگزاري موفق جشنواره و نمایشگاه عکس »صعود به بام ایران در یک نگاه« و بر اساس مصوبه ي دبیرخانه ي این جشنواره - معطوف به پیشنهاد 
کارگروه صعودهاي ورزشي- دومین جشنواره ي عکس فدراسیون در حوزه ي »سنگ نوردي« به این شرح برگزار خواهد شد:

اهداف:
- انعکاس رشته ي سنگ نوردي و توسعه ي آن

- حمایت و ترویج مستند سازي تصویري سنگ نوردان

محورهاي موضوعي جشنواره:
- رقابت هاي سنگ نوردي داخل سالن 

- حواشي رقابت هاي سنگ نوردي
- سنگ نوردي در طبیعت

- چشم اندازهاي سنگ نوردي در طبیعت

گاهشمار جشنواره:
- آخرین مهلت ارسال آثار: حداکثر تا 31 خرداد ماه 1390

- انتخاب، داوري و برپائي نمایشگاه: متعاقباً اعالم خواهد شد

جوایز:
- به نفرات منتخب اول تا سوم در هر بخش از این جشنواره جوایز نفیسي اهداء خواهد شد

نحوه ارسال:
1- مراجعه حضوري به دبیرخانه جشنواره همه روزه از ساعت 15 الي 18 غیر از روزهاي پنج شنبه و جمعه

2- ارسال از طریق صندوق و آدرس پستي

آئین نامه:
1- این جشنواره در دوبخش برگزار مي گردد . بخش اول سنگ نوردي داخل سالن -  بخش دوم سنگ نوردي طبیعت مي باشد.

2- هر شرکت کننده مي تواند تا 3 عکس را در هر بخش براي شرکت در جشنواره و بخش مسابقه ارسال کند.
3- نوع آثار ارسال شده مي تواند دیجیتال یا نگاتیو باشد. 

4- تمامي عکس هاي ارسالي دیجیتالي یا شیمیایي )اسکن شده( بر روي CD یا DVD ارسال شود.
5- عکس ها باید با کیفیت dpi 300 و با فرمت Tiff یا jpg ارسال شود.

6- به همراه CD یا DVD آثار ،یک پرینت A4 از هر عکس و با کیفیت مناسب ارسال شود.
 7- ب�ا توج�ه ب�ه اینک�ه داوري آث�ار ب�ر روي پرینت ه�اي ارس�الي ش�ما ص�ورت مي گی�رد ل�ذا ب�ه کیفی�ت پرین�ت ه�اي ارس�الي توج�ه فرمایی�د.

8- دبیر خانه جشنواره ضمن به کار بردن نهایت کوشش خود براي حفظ و نگهداري آثار ارسالي هیچ مسئولیتي را در قبال آسیب هاي ناشي از بسته بندي 
نامطلوب و یا مشکالت احتمالي در ارسال به وسیله پست ، برعهده نمي گیرد.

 9- آثار در قالب لوح فشرده به همراه مشخصات، آدرس ایمیل، صندوق پستي و شماره تماس صاحب اثر و از طریق پست سفارشي به آدرس فدراسیون ارسال شود.
10- به آثاري که بعد از مهلت مقرر به دبیرخانه ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

11- برگزار کننده مجاز اس�ت از آثار ارس�الي براي چاپ در بروش�ور، پوس�تر، کارت دعوت و کاًل هر نوع استفاده رس�انه اي اعم از چاپي و غیر چاپي در 
ارتباط با تبلیغات مسابقه و غیر از آن، با ذکر نام عکاس بهره گیرد.

12- از نظر برگزار کننده، فرس�تنده عکس، صاحب عکس ش�ناخته مي شود. چنانچه خالف آن باشد مسئولیتي متوجه برگزار کننده نبوده و صاحب واقعي 
 عک�س مي بایس�ت از ط�رق قانون�ي اقدام نماید. البته در این صورت عکس مربوطه از دور مس�ابقه خارج ش�ده و موضوع نیز رس�ماً اعالم خواهد ش�د.  

13- تصمیم گیري در موارد پیش بیني نشده در این فراخوان به عهده برگزار کننده است.
14- عکس هاي برگزیده با برپائي یک نمایشگاه در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

 15- فق�ط عکس های�ي ب�ه مس�ابقه راه پیدا مي کنن�د که هیچگونه دس�تکاري و دخ�ل و تصرف و تغیی�رات رایانه اي ب�رروي آنها انجام نگرفته باش�د.
16- ارسال آثار به این مسابقه به منزله قبولي تمامي مقررات مسابقه است.

دبیري جشنواره: کارگروه روابط عمومي فدراسیون با همکاري کارگروه صعودهاي ورزشي
هیات داوران: متعاقباً اعالم خواهد شد

نشاني دبیرخانه : تهران-باالتر از چهارراه پاسداران –نرسیده به میدان نوبنیاد –انتهاي بهارستان هشتم-پالک19 – طبقه دوم - فدراسیون کوه نوردي 
و صعودهاي ورزشي – کارگروه روابط عمومي

* روي پاکت ارسالي آثار حتماً قید شود : مربوط به جشنواره عکس »سنگ نوردي«
 تلفکس: 22569995-6

 










