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پیام تبریک رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی به وزیر جدید ورزش و جوانان                1400/06/03 ششم
مهدی حیدری رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی طی پیامی انتصاب شایسته و به جای دکتر سید حمید سجادی را 

به عنوان متصدی وزارت ورزش و جوانان تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، 
با  دکتر سید حمید سجادی چهارشنبه )٣ شهریورماه( 
به  اسالمی  نمایندگان مجلس شورای  موافق  رأی   165
عنوان وزیر ورزش و جوانان در دولت سیزدهم انتخاب 

شد. 
در همین رابطه مهدی حیدری رئیس فدراسیون نجات 
غریق و غواصی در پیامی انتخاب ایشان به عنوان وزیر 

جدید ورزش و جوانان را تبریک گفت، متن پیام بدین شرح است:
جناب آقای دکتر سید حمید سجادی 

رأی اعتماد نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی به جنابعالی به عنوان وزیر ورزش و جوانان نشان از توانمندی و 
شایستگی شما دارد.

این انتصاب ارزنده و به جا را به جنابعالی تبریک گفته و اطمینان داریم مدیریت مدبرانه، متعهدانه و دلسوزانة شما روزهای 
پرفروغی را پیش روی ورزش قرار خواهد داد. 

                                                                                                                     مهدی حیدری
                                                                                                 رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی 
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سردبیـر

فضیلت دعای هفتم صحیفة سجادیه
دعای هفتم صحیفة سجادیه، دعای بسیار با فضیلتی است که 
می توان با الفاظ بسیار زیبایی با پروردگار متعال صحبت کرد. 
این دعا هفتمین دعای صحیفة سجادیه است که در 10 فراز از 
امام سجاد )علیه السالم( نقل شده است و موضوع اصلی آن، دعا 

در هنگام بال و گرفتاری است.
 این دعا به آسان شدن دشواری ها به دست خدا و فراهم آمدن 
رفع  برای  دارد.  اشاره  الهی  رحمت  واسطة  به  حیات  اسباب 
گرفتاری ها، ختم دعا با آداب خاصی از جمله خواندن آن بعد 
از نماز صبح و در بین الطلوعین با طهارت سفارش شده است.

ارزش معنوی دعای هفتم صحیفة سجادیه
خواندن  ایران  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  اهلل   آیت 
دعای هفتم صحیفة سجادیه را به هنگام دشواری ها، مصیبت ها، 

بیماری های فراگیر و سخت سفارش کرده اند. 

ترجمة دعای هفتم صحیفة سجادیه
1- ای کسی که گرة هر سختی به دست تو گشوده شود و ای 
    که تندی شدائد به عنایتت می شکند، ای که راه بیرون شدن 

    از تنگی و رفتن به سوی آسایش از تو خواسته شود،
2- دشواری ها به لطف تو آسان گردد و وسایل زندگی و اسباب 
     حیات به رحمت تو فراهم آید و قضا به قدرتت جریان گیرد 

     و همه چیز به ارادة تو روان شود،
فرمان  چیز  همه  دهی،  فرمان  بی آنکه  تو  خواست  به  تنها   -٣
      برد، و هر چیز محض اراده ات بی آنکه نهی کنی از کار بایستد،
4- در تمام دشواری ها تو را می خوانند و در بلیات و گرفتاری ها 
     به تو پناه جویند، غیر از بالیی که تو دفع کنی بالیی برطرف 

    نگردد و گرهی نگشاید مگر تو اش بگشایی، 
5- الهی بالیی بر من فرود آمده که سختی و ثقل آن مرا در هم 
       شکسته و گرفتاری هایی بر من حمله ور شده که تحملش برای 

    من دشوار است،
6- و آن را تو از باب قدرتت بر من وارد کرده ای و به اقتدار خود 

    متوجه من نموده ای،
7- اله من، چیزی را که تو آورده ای کسی نبرد و آنچه تو 

    فرستاده ای دیگری باز نگرداند و بستة تو را کسی نگشاید و 

    چیزی را که تو بگشایی دیگری نبندد و آنچه را تو دشوار 
      نموده ای کسی آسان نکند و آن را که تو ذلیل کرده ای یاوری 

     نباشد،
8- پس بر محمد و آلش درود فرست و به رحمتت الها – دِر 
    آسایش را به رویم باز کن و به قدرتت صولت سلطان غم را 
    در میدان حیات من بشکن و مرا در موردی که از آن شکوه 
من  درخواست  به  و  کن  کامیاب  احسانت  و  عنایت  به  دارم       
      شیرینی اجابت بچشان و از سوی خودت رحمت و گشایشی 
      دلخواه نصیبم فرما و برایم نجات و خالصی سریع از گرفتاری ها 

       مقرر کن.
9- و مرا به خاطر چیرگی غم از رعایت واجبات و به کار بستن 

    مستحبات خود باز مدار؛
10- چرا که من به سبب آنچه به سرم آمده بی تاب و توان شده، 
        و قلبم از تحمل آنچه در زندگیم رخ نموده، لبریز از اندوه گشته   
        و تو به رفع گرفتاری هایم و دفع آنچه در آن در افتاده ام توانایی 
       پس قدرتت را دربارة من به کار بر، گرچه از جانب تو مستحق  

       آن نیستم، ای صاحب عرش عظیم. 

سخن آغازین
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6- در هر دور از مسابقه جاگیری ورزشکاران به صورت قرعه کشی 
مشخص خواهد شد.

7- اگر در زمان برگزاری مسابقه، یک پرچم )باتون( مشترکاً در 
اختیار 2 ورزشکار قرار بگیرد، داوران بین آن دو نفر یک مسابقه 

برگزار می نمایند تا فرد پیروز مشخص گردد.
8- اگر ورزشکاری در یک دور مسابقه تخلفی انجام دهد طبق 

قوانین از دور مسابقات حذف خواهد شد.
9- طول مسیر مسابقه 20 متر و عرض مسیر به  گونه ای باشد که 

مابین هر یک از ورزشکاران 1/2 متر فاصله باشد.
10- خط شروع در دو انتها با 2 تیرک نارنجی رنگ به ارتفاع 2 

متر مشخص می گردد.
11- پرچم ها )باتون ها( به موازات خط شروع، به تعداد ورزشکاران 

یک عدد کمتر مابین هر دو ورزشکار در زمین گذاشته می شود.

آیین نامة اجرایی فدراسیون نجات غریق و غواصی
تهیه و نگارش: بهروز اسفندیاری

بخش بیست و دوم

مسابقة پرچم در ساحل:
1- در مسابقه پرچم در ساحل تعداد میله ها )پرچم ها( از تعداد 
ورزشکاران می بایست یک عدد کمتر باشد تا یکی از ورزشکاران 

نتواند به پرچم )باتون( دست یابد و از دور مسابقه حذف  شود.
2- تصمیم گیری در مورد تعداد ورزشکارانی که در هر دور حذف 
می شوند به عهدة  داور مسابقه می باشد. )در هر دور مسابقه تنها 

یک نفر حذف می گردد مگر اینکه خطایی صورت گیرد(
3- مسابقه نهایی حداکثر با 8 نفر انجام می شود )مسابقه بصورت 

مقدماتی- نهایی برگزار می گردد(
4- حداقل نفرات برای شروع مسابقه 8 نفر می باشد.

5- پرچم های مسابقات از لولة پالستیکی بسیار نرم و از یک مادة 
انعطاف پذیر به طول تقریبی 300 میلی متر و ضخامت خارجی 25 

میلی متر است.
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آموزشی و فّنی

12- ورزشکاران به حالت وارونه بر روی ماسه های ساحل خوابیده 
و شست پای خود را روی خط شروع و پاشنه های خود را در کنار 

یکدیگر قرار می دهند.
13- دست های هر ورزشکار در یکدیگر قالب شده و نوک انگشتان 

یک دست بر روی مچ دست دیگر قرار می گیرد.
14- سر ورزشکار به سمت باال بوده و آرنج ها به گونه ای به سمت 
جلو متمایل می شوند که سینة ورزشکاران کاماًل  بر روی ماسه 

قرار گیرد.
15- ایجاد هرگونه حفره در محل قرار گرفتن بدن یا پای ورزشکار 

ممنوع می باشد.
16- ورزشکار می بایست به گونه ای بر روی ماسه قرار گیرد که 
خطی که به طور فرضی از میانة بدن وی عبور می نماید با خط 

شروع، زاویة 90 درجه بسازد.
17- با صدور فرمان )سرها به سمت پایین( ورزشکار می بایست 

چانة خود را به سمت جلو متمایل نموده و آنرا بر روی دستان خود 
قرار داده و منتظر فرمان شروع بماند.

18- با شنیدن صدای سوت داور ورزشکار می بایست به سرعت از 
جا برخاسته و به سمت باتون ها حرکت نماید.

19- در صورتیکه یک ورزشکار در جریان مسابقه از روی عمد و 
با هر یک از بخش های بدن خود، برای سایر ورزشکاران مزاحمت 

ایجاد نماید از ادامة مسابقه محروم می گردد.
20- داور شروع کننده باید جایی بایستد که بازیکن سوت دهان 

او را ببیند.
21- اگر ورزشکار با تأخیر روی ماسه قرار بگیرد، باید به او اخطار 

داده شود و در صورت تکرار محروم می گردد.
22 - اگر ورزشکار پس از فرمان )سرها به سمت پایین( و قبل از 
شروع از زمین بلند شود تخلف بوده و در صورت تکرار از مسابقه 

حذف می شود. 
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ترجمه و تنظیم: افشین کثیرمعلم / مدرس بین المللی علوم نجات غریق 
مشاور عالی فدراسیون نجات غریق و غواصی در امور آموزشی و بین الملل

بخش پنجم

 اصول منجیگری در پارکهای آبی

هنگام  در  منطقه ای  نقطة  به  نقطه  چشمی  مراقبت  روش  از 
وضعیت تراکم حداکثر، پرتراکم و گاه در وضعیت تراکم متعادل 

استفاده می گردد.

مراقبت چشمی در روش رفت و برگشتی منطقه ای

برگشتی  و  “رفت  روش  از  استفاده  با  مراقبت چشمی  از  منظور 
منطقه ای” یعنی منجی غریق در منطقة مورد مراقبت خود در هر 
نوبت از مراقبت چشمی تمامی افراد موجود در منطقه را با دقت اما 
به طور کلی مورد نظارت قرار می دهد. در این روش و در هر نوبت 
از مراقبت چشمی از نقطة آغاز تا پایان در هنگام رفت، حداکثر 10 

اصول مراقبت چشمی در استخر موج

موج  استخر  در  چشمی  مراقبت  اصول  و  فرآیند  کلی  طور  به 
براساس شرایط استخر موج به دو گونه انجام می پذیرد:

الف- هنگام عدم عملکرد موج
ب- هنگام عملکرد موج

الف- هنگام عدم عملکرد موج:
اصول مراقبت چشمی از استخر موج هنگام عدم عملکرد موج 
منجیان  و  دارد  متعارف  استخر  یک  به  زیادی  بسیار  شباهت 
غریق در فرآیند مراقبت چشمی برحسب شرایط و تراکم افراد 
“روش  از  استفاده  با  مراقبت چشمی  روش  از  محل  در  حاضر 
نقطه به نقطة منطقه ای” و یا از روش “روش رفت و برگشتی 

منطقه ای” استفاده می کنند.
مراقبت چشمی در روش نقطه به نقطة منطقه ای

نقطة  به  “نقطه  روش  از  استفاده  با  چشمی  مراقبت  از  منظور 
منطقه ای” یعنی منجی غریق در منطقة مورد مراقبت خود در 
هر نوبت از مراقبت چشمی تمامی افراد موجود در منطقه را تک 
به تک و با دقت مورد نظارت قرار می دهد. در این روش و در هر 
نوبت از مراقبت چشمی از نقطة آغاز تا نقطة پایان و بازگشت 

مجدد به نقطة آغاز حداکثر 10 ثانیه به طول می انجامد.



7

1400
68
ششم

ثانیه و در هنگام برگشت نیز حداکثر 10 ثانیه به طول می انجامد.
از روش مراقبت چشمی رفت و برگشتی منطقه ای در هنگام 
وضعیت تراکم حداقل، کم تراکم و گاه در وضعیت تراکم متعادل 

استفاده می گردد.

ب- در هنگام عملکرد موج:
موج  عملکرد  هنگام  در  موج  استخر  از  مراقبت چشمی  اصول 
تفاوت نسبتاً زیادی با استخر موج در هنگام عدم عملکرد موج 
دارد و منجیان غریق در فرآیند مراقبت چشمی برحسب شرایط 
و تراکم افراد حاضر در محل از روش مراقبت چشمی با استفاده 
از “روش نقطه به نقطة خطی”  و یا از روش مراقبت چشمی با 

استفاده از “روش رفت و برگشت خطی” استفاده می کنند.
مراقبت چشمی در روش “نقطه به نقطة خطی”

منظور از مراقبت چشمی با استفاده از روش “نقطه به نقطة خطی” 
یعنی منجی غریق در منطقة مورد مراقبت خود در هر نوبت از 
مراقبت چشمی تمامی افراد موجود در منطقه را تک به تک و با 
دقت و در راستای یک خط طولی مورد نظارت قرار می دهد. در 
این روش هر نوبت از مراقبت چشمی از نقطة آغاز تا نقطة پایان و 
بازگشت مجدد به نقطة آغاز حداکثر 10 ثانیه به طول می انجامد.
هنگام  در  خطی“  نقطة  به  “نقطه  چشمی  مراقبت  روش  از 
وضعیت تراکم حداکثر، پرتراکم و گاه در وضعیت تراکم متعادل 

استفاده می گردد.

مراقبت چشمی در روش” رفت و برگشت خطی” 

از روش “رفت و برگشتی خطی”  با استفاده  از مراقبت  منظور 
یعنی منجی غریق در منطقه مورد مراقبت خود در هر نوبت از 
مراقبت چشمی تمامی افراد موجود در منطقه را با دقت اما به 
طور کلی و در راستای یک خط طولی مورد نظارت قرار می دهد. 
در این روش هر نوبت از مراقبت چشمی از نقطه آغاز تا نقطه 
پایان در هنگام رفت حداکثر 10 ثانیه و در هنگام برگشت نیز 

حداکثر 10 ثانیه به طول می انجامد.
هنگام  در  خطی”  برگشتی  و  “رفت  چشمی  مراقبت  روش  از 
وضعیت تراکم حداقل، کم تراکم و گاه در وضعیت تراکم متعادل 

استفاده می گردد.

نسبت تراکم افراد نسبت به سطح
منظور از “نسبت تراکم افراد به سطح” نسبت تعداد کل افراد 
حاضر در سطح مشخصی از استخر به نسبت مساحت کل استخر 

موج می باشد.
به عنوان مثال اگر استخر موج دارای طول 50 متر و عرض 25 متر 
باشد مساحت آن معادل 1250 متر مربع می باشد. اصوالً براساس 
استانداردهای فعلی برای هر فرد درون استخر موج حداقل 4,20 
سانتیمتر فضا نیاز داریم. بنابراین اگر عدد 1250 را بر عدد 4,20 
تقسیم نماییم نتیجه عدد 298 می باشد که منظور 298 نفر است. 
به عبارت ساده تر حداکثر ظرفیت استخر موج با متراژ فوق 298 
نفر می باشد. بنابراین طبق این الگو می توان حداکثر گنجایش 
یک استخر موج را با استفاده از فرمول باال به راحتی محاسبه کرد.
توجه: نکتة بسیار مهمی که باید در این بخش مورد توجه قرار 
گیرد این است که اصوالً در استخر موج به ویژه در هنگام وضعیت 
مواج تعداد مراجعان بیشتر از گنجایش حداکثر می باشد که در 
پارک های آبی امری طبیعی محسوب می گردد. در چنین وضعیتی 
اصوالً مراقبت از استخر موج با چالش هایی روبرو می باشد که در 
بخش های بعدی اصول تعامل، تقابل و مراقبت در چنین وضعیتی 

مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

آموزشی و فّنی

مراقبت چشمی در روش رفت و برگشتی منطقه ای
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به عنوان مثال این نمونه برای استخر موج با مساحت 1250 متر 
در نظر گرفته شده است.

1- محاسبة تعداد منجیان غریق در هنگام عدم عملکرد موج:
الف- در وضعیت حداکثر تراکم حداقل 6 منجی غریق.

ب- در وضعیت پرتراکم حداقل 5 منجی غریق.
ج- در وضعیت تراکم متعادل حداقل 4 منجی غریق.

د- در وضعیت کم تراکم حداقل 4 منجی غریق.
ذ- در وضعیت حداقل تراکم 4 منجی غریق.

براساس  غریق  منجیان  محاسبة  ب  و  الف  سطوح  در  توجه: 
تعداد نفرات و مساحت انجام می پذیرد در صورتیکه در سطوح 
ج، د و ذ محاسبه اصوالً براساس مساحتی که منجیان غریق باید 

پوشش دهند انجام می پذیرد. 
متر  از مساحت 1250  تر  بزرگ  استخرهای موج  توضیح: در 
برای تعداد مازاد از 1 تا 50 نفر باید یک منجی غریق به تعداد 

حداکثر منجیان غریق مذکور اضافه گردد.
2- محاسبة تعداد منجیان غریق در هنگام عملکرد موج:
الف- در وضعیت حداکثر تراکم حداقل 6 منجی غریق.

ب- در وضعیت پرتراکم حداقل 6 منجی غریق.
ج- در وضعیت تراکم متعادل حداقل 5 منجی غریق.

د- در وضعیت کم تراکم حداقل 5 منجی غریق.
ذ- در وضعیت حداقل تراکم 4 منجی غریق.

طور  به  غریق  منجیان  محاسبه  ب  و  الف  سطوح  در  توجه: 
متوازن براساس سه مؤلفة تعداد نفرات، مساحت و وجود موج 
انجام می پذیرد. در صورتیکه در سطوح ج و د محاسبه بیشتر 
براساس دو مؤلفة مساحت، وجود موج و سپس براساس تعداد 

نفرات انجام می پذیرد.
متر   1250 مساحت  از  بزرگ تر  موج  استخرهای  در  توضیح: 
برای تعداد مازاد از 1 تا 50 نفر باید یک منجی غریق به تعداد 
حداکثر منجیان غریق مذکور اضافه گردد. در صورتیکه تعداد 
افراد مازاد بیش از 50 نفر عالوه بر افراد فوق موجود می باشند 
بدلیل وسعت استخر موج برای هر 50 نفر مازاد مراجعان پس از 
50 نفر اول در ازاء هر 50 نفر مضاعف باید دو منجی غریق به 

منجیان غریق مذکور اضافه گردد.
به  موج  استخر  در  افراد  تعداد  اینکه شمارش  دلیل  به  توجه: 
طور دقیق امکان پذیر نمی باشد، در صورت نیاز باید با استفاده 
محل  در  حاضر  افراد  کل  تعداد  به  تقریبی  شمارش  روش  از 

پرداخت. 

حاضر  نفرات  تعداد  نسبت  براساس  تراکم  بندی  تقسیم 
در استخر موج

به طور کلی تقسیم بندی تراکم براساس تعداد نفرات موجود در 
استخر موج در پنج سطح طبقه بندی می شود:
الف- حداکثر تراکم - یعنی 5/5 ظرفیت موجود

ب- پرتراکم - یعنی 4/5 ظرفیت موجود
ج- تراکم متعادل- یعنی ٣/5 ظرفیت موجود

د- کم تراکم- یعنی 2/5 ظرفیت موجود
ذ- حداقل تراکم - 1/5 ظرفیت موجود

بنابراین به عنوان مثال اگر حداکثر تراکم در یک استخر موج با 
مساحت 1250 متر 298 نفر باشد تعداد نفرات در پنچ سطح 

فوق بدین صورت محاسبه می شود:
الف- حداکثر تراکم - 298 نفر معادل 5/5 ظرفیت حداکثر

ب- پرتراکم - 2٣8 نفر معادل 4/5 ظرفیت حداکثر
ج- تراکم متعادل- 178 نفر معادل ٣/5 ظرفیت حداکثر

د- کم تراکم- 118 نفر معادل 2/5 ظرفیت حداکثر
ذ- حداقل تراکم - 58 نفر معادل 1/5 ظرفیت حداکثر

توضیح وضعیت میانی در تقسیم بندی تراکم
منظور از وضعیت های میانی وضعیت هایی است که فاصلة بین 

هر بخش از تراکم را شامل می گردد.
توضیح وضعیت های میانی بدین طریق بیان می گردد:
ظرفیت بیش از حد استاندارد تراکم: از 298 نفر به باال

پرتراکم به حداکثر تراکم: از 2٣9 نفر تا 298 نفر
الف- حداکثر تراکم - 298 نفر معادل 5/5 ظرفیت حداکثر

از تراکم متعادل به پرتراکم: 197 نفر تا 2٣8 نفر
ب- پرتراکم - 2٣8 نفر معادل 4/5 ظرفیت حداکثر
از کم تراکم تا تراکم متعادل: از 119 نفر تا 177 نفر

ج- تراکم متعادل- 178 نفر معادل ٣/5 ظرفیت حداکثر
از حداقل تراکم تا کم تراکم: از 59 نفر تا 117 نفر
د- کم تراکم- 118 نفر معادل 2/5 ظرفیت حداکثر
از کمترین تراکم تا حداقل تراکم: از 1 نفر تا 58 نفر

ذ- حداقل تراکم - 58 نفر معادل 1/5 ظرفیت حداکثر
ظرفیت خالی از تراکم: خالی از نفر

نفرات در  به تعداد  محاسبة تعداد منجیان غریق نسبت 
استخر

محاسبة تعداد منجی غریق مورد نیاز طبق محاسبات مرتبط با 
تراکم، مساحت و عدد ثابت )4,20 سانتیمتر( انجام می پذیرد. 
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آموزشی و فّنی

بحث و نتیجه گیری
از نظر نمونه های پژوهش، یافته های تحقیق حاضر،   بر اساس 
 مؤلفة فناوری از بین مقوله های مدل توانمندسازی با بار عاملی
برنامه های آموزشی توانمندسازی  بر  را  تأثیر   0,08٣ بیشترین 
توانمندسازی بر  مؤثر  موضوعات  از  یکی  دارد.  غریق   منجیان 
 برنامه های آموزشی، پیشرفتهای شگرف و خیره کننده فناوری
 اطالعات است. این امر باعث توجه و سرمایه گذاری قابل توجه
 سازمان های ورزشی شده است. چنانچه دانش ضمنی در ایجاد
 مزیت رقابتی برای فدراسیونهای ورزشی نقش اصلی را ایفا کند،
بدون آن  از  استفاده  و  فناوری  بخش  در  سرمایه گذاری   آنگاه 
 توجه به این دانش موجب از دست رفتن سریع مزیت یاد شده
داشته انتظار  نباید  ورزشی  فدراسیون های  رو  این  از   می شود. 
 باشند که این نوع سرمایه گذاری منجر به ایجاد و حفظ مزیت
 رقابتی برای آنان شود )موسیوند و فرازیانی، 1٣94(. یافته های
ژیانگ )2007(، و  کلین  وانگ،  تحقیق  نتایج  با   مطالعة حاضر 
و  )2010( جانسون  و  نیلز   ،)2000( پروساک  و   داونپورت 
اطالعات فناوری  تأثیر  مؤید  که   )1٣94( فرازیانی  و   موسیوند 
 به عنوان یک مؤلفة مهم در توانمندسازی مدیریت دانش بودند
خود پژوهش  در   )1٣94( فرازیانی  و  موسیوند   هم راستاست. 
از درصد   50/7 اطالعات  فناوری  که شاخص های  دادند   نشان 
سازمان کارکنان  در  را  دانش  مدیریت  توانمندسازی   واریانس 
فراهم آنها  نتایج  اساس  بر  می نماید.  تبیین  جوانان  و   ورزش 
 کردن زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات، ضمن بهره مند
 ساختن کارکنان از دانش باعث ارتقای بهره وری شغلی آنها شده

و زمینة بهبود مدیریت دانش را ایجاد می کند.
اذعان می توان  پژوهش  این  نتیجه های  اساس  بر  بنابراین،    

 نمود که توسعة فناوری اطالعات در فدراسیون نجات غریق و
 به ویژه در بخش مربوط به برنامه های آموزشی منجیان غریق
فناوری وجود  و  است  تأثیرگذار  برنامه ها  این  توانمندسازی   بر 
 اطالعات در فدراسیون و تعامل های اثربخش میان افراد درگیر
 در برنامه های آموزشی منجیان غریق سبب آسان سازی فرایند
غریق نجات  استانی  هیأتهای  و  فدراسیون  در   توانمندسازی 
 می شود و می تواند امکان بروز نوآوری و خالقیت را فراهم آورد.
 امروزه با در اختیار داشتن فناوری اطالعاتی و ارتباطی مختلف

تدوین مدل کمی الگوی توانمندسازی ملی برنامه های آموزشی منجیان غریق
ایلخان نوری
بخش پایانی

 و پیشرفته، امکان برقراری سریع ارتباط و تبادل سریع اطالعات
اطالعات فناوری  از  استفاده  است.  شده  فراهم  پیش  از   بیش 
 مزیتهای فراوانی از جمله ایجاد فرصتهای جدید، افزایش درآمد،
 کاهش هزینه ها و همچنین بازارهای متنوع را به همراه دارد و
 از عوامل مهم زیربنایی جهت موفقیت توانمندسازی برنامه های
به نقش مؤثر فناوری با توجه  لذا،   آموزشی محسوب می شود. 
تمامی به  برنامه های آموزشی منجیان غریق،  توانمندسازی   بر 
غریق نجات  هیأتهای  و  فدراسیون  دست اندرکاران  و   مدیران 
 که به نحوی درگیر در این گونه فعالیت های آموزشی هستند
مؤلفه های از  بکارگیری  تقویت  راستای  در  می شود   سفارش 
 فناوری اطالعات که در نهایت با توجه به یافته های این مطالعه
غریق منجیان  آموزشی  برنامه های  بهبود  و  تقویت  به   منجر 

 می شود گام بردارند )موسیوند و فرازیانی، 1٣94(.
 برگزاری کنفرانس ها با هدف ارائة آخرین دستاوردها، اقدامات،
توسعة و  بسط  برای  مناسب  زمینه ای  تحقیقات،  و   مطالعات 
این، بر  عالوه  می شود.  محسوب  اطالعات  فناوری   آگاهی های 
 ایجاد ساز و کارهای تشویقی و ترغیبی، استفاده از مدرسان با
 صالحیت در امر آموزش فناوری اطالعات و آموزش راهبردهای
 کاربردی در این زمینه راهی مناسب برای ارتقای مؤلفة فناوری

 اطالعات در فدراسیون نجات غریق محسوب می شود.
 یافته های تحقیق حاضر نشان داد که مؤلفة تجهیزات و امکانات
توانمندسازی بر  تأثیرگذار  عامل  دومین   0,774 عاملی  بار   با 
فضاهای و  اماکن  بود.  غریق  منجیان  آموزشی   برنامه های 
 ورزشی و همچنین تسهیالت و تجهیزات ورزشی از عوامل مهم
محسوب غریق  منجیان  آموزشی  برنامه های  توانمندسازی   در 
فدراسیون که  چند  هر   .)2014 نیولند،  و  )فیلیپس   می شود 
 نجات غریق نیز مانند بسیاری از سازمان ها و ارگان های ورزشی
با تحریمها  بخصوص  و  کشور  اقتصادی  شرایط  بخاطر   دیگر 
اما بایستی برای  کمبود بودجه و منابع مالی روبرو بوده است، 
برنامه های آموزشی نجات غریق در سطح کشور توجه  ارتقای 
 خاصی به در اختیار قرار دادن اماکن و تجهیزات ورزشی برای

 آحاد جامعه و به ویژه منجیان غریق معطوف نمود.
قاسمی و  تندنویس  تحقیق  نتایج  با  حاضر  پژوهش   یافته های 
 )1٣86(، قره خوانی و همکاران )1٣90(، علیدوست قهفرخی و
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 همکاران )1٣9٣(، اقدسی و عبدوی )1٣98(، پائول )2008( که
 بر اهمیت امکانات و تجهیزات برای ارتقای برنامه های ورزشی
 تأکید دارند همسو می باشد. اقدسی و عبدوی )1٣98( مهمترین
تجهیزات می دانند. و  امکانات  را  قهرمانی  توسعة ورزش   عامل 
به ورزشی  تجهیزات  و  تسهیالت  از   )2008( پائول   همچنین، 

 عنوان یک عامل اثرگذار در قهرمان پروری اشاره می کند.
 همچنین، مؤلفة انگیزة شغلی با بار عاملی 0,721 در ردة سوم
 عوامل تأثیرگذار بر توانمندسازی برنامه های آموزشی منجیان
 غریق قرار داشت. این یافته با نتایج تحقیقات پیلتیر، فورتیر،
 والرند و بری )2001(، سارازین، والرند، گیولت، پیلتیر و سوری
 )2002(، والراند و رویسی )2001(، والراند )2007(، بویچی و
 گووا، ریانگ، لی و هریسون )2008( همراستاست. با وجود این،
نتیجة نیست.  )1٣85( همخوان  نتایج شفیع زاده  با   یافته ها 
مطالعات که  است  این  دهندة  نشان  همسو  تحقیقات  برخي 
 انجام شده در زمینة ورزش نشان دهندة یک رابطة مثبت بین
 انگیزه با تکیه بر نظریة خود تصمیم گیري نسبت به فعالیت و
 استمرار آن است. بنابراین با غني ترکردن برنامه هاي ورزشي
 در برنامة روزانه و هفتگي منجیان غریق مي توان توانمندسازی
 شغلي آنها را بهبود بخشید. به عنوان مثال، دست اندرکاران
برگزاري از  می توانند  غریق  نجات  هیأتهای  و  فدراسیون   در 
تجربه و  تفریح  جهت  غریق  منجیان  بین  ورزشي   مسابقات 
 کردن لذت ناشي از شرکت در ورزش و برخورداری از مزایای
دید با  موارد  این  به  اگر  گیرند.  بهره  آن  معنوی  و   مادی 
میزان تا چه  نگریسته شود مي توان مالحظه کرد که   جامع 
و دروني  انگیزه هاي  مي توانند  کار  در  اجتماعي   ویژگي هاي 
 بیروني منجیان غریق را افزایش دهند تا متعاقب آن موفقیت
برنامه های توانمندسازی  نتیجه  در  و  غریق  منجیان   شغلي 

  آموزشی آنان ایجاد شود.
فرهنگی، عوامل  آموزشی،  عوامل  حقوقی،  عوامل   مؤلفه های 
ارزیابی، مولفة رشد و بازنگری قوانین، مؤلفة نظارت و   مؤلفة 
با بارهای عاملی 0,418،  توسعه و عوامل مدیریتی به ترتیب 
در  0,2٣5 و   0,254  ،0,٣15  ،0,٣2٣  ،0,٣٣4  ،0,٣52 
برنامه های توانمندسازی  بر  تأثیرگذار  عوامل  بعدی   رده های 
در توسعه  و  پیشرفت  داشتند.  قرار  غریق  منجیان   آموزشی 
که دولتها  و  از حکومتها  بسیاری  توجه  مرکزی   ورزش حوزة 
 در جستجوی موفقیت ورزشکاران نخبه در سطح بین المللی و

 یا خواهان مشارکت آحاد جامعه خود در ورزش هستند شده
 است )فیلیپس و نیولند، 2014(. فایرلی و همکاران )201٣(
 بیان می کنند که سازمان های ورزشی باید فرصت کافی برای
 مشارکت در ورزش را برای همة افراد جامعه فراهم کنند، چرا
 که هر چه افراد بیشتری به ورزش روی آورند، تعداد بیشتری
 به سطوح باالتر راه می یابند. ساتیرادو و شیلبوری )2009( به
در علمی  روشهای  و  فرهنگی  اقتصادی،  عوامل  نقش   اهمیت 
 تربیت ورزشکاران نخبه اشاره می کنند. آنها همچنین به این
 نتیجه رسیدند که کشف افراد عالقه مند و با استعداد، تدوین
جذب موفقیت،  به  دست یابی  برای  مدت  بلند   راهبردهای 
جذب راه های  از  اجتماعی  منزلت  کسب  و  مالی   کمک های 
 افراد به ورزش و در نهایت توانمندسازی برنامه های آموزشی

 آنهاست.
 علیدوست و همکاران )1٣9٣( نیز مهمترین راهکارهای پیشرفت
 ورزش قهرمانی جودو در ایران را به ترتیب استعدادیابی، بودجه،
و مسابقات  افزاری،  سخت  تجهیزات  برنامه ریزی،  و   مدیریت 
 اردوهای ورزشی،  هماهنگی و ارتباطات، ارتقای مربیان و نیروی
 انسانی، انگیزش و حمایت از نیروی انسانی می دانند. همچنین،
 تندنویس و قاسمی )1٣86( ارتقای سطح دانش علمی و فنی
 مربیان، کنترل و نظارت بر فعالیت مربیان، استعدادیابی نوآموزان
سالن های و  تأسیسات  افزایش  تخصصی،  و  علمی  روش   به 
 مختص ژیمناستیک و تجهیز کامل سالن ها به امکانات تخصصی
 و کمک آموزشی را مهم ترین عوامل در پیشرفت بعد قهرمانی
 ورزش ژیمناستیک ایران عنوان کردند. عوامل مدیریتی هم از
رشتة یک  پیشرفت  و  توانمندسازی  در  تأثیرگذار   مؤلفه های 

ورزشی محسوب می شود.
  به عنوان مثال، سجادی )1٣79( مهمترین عوامل ناکامی در
 توانمندسازی تیم های فوتبال جوانان ایران را ضعف در عوامل
 مدیریتی نظیر برگزاری اردوهای ناکافی و سنتی، عدم امنیت
 شغلی مربیان، عدم بهره گیری از مشاوران علمی و کادر پزشکی
تدارک و  سازماندهی  برنامه ریزی،  در  اشکال  تیم،  کنار   در 

 فدراسیون فوتبال و وجود مشکالت فنی می داند.
 منظمی و همکاران )1٣90( در پژوهش خود بیان می کنند
 که عوامل چهارگانه مؤثر بر توانمندسازی تربیت بدنی و ورزش
انسانی و تخصصی، امکاناتی،  و  مالی  ترتیب عوامل  به   بانوان 
 ساختاری و مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی می باشد. همچنین،
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آموزشی و فّنی

 امیرتاش )1٣86( برگزاری مسابقات بیشتر، بهبود
افزایش کارآمدتر،  مربیان  از  استفاده   امکانات، 
 بودجه و عوامل انگیزشی را از مهمترین عوامل در
دانشگاه در سطح  قهرمانی  هندبال   توانمندسازی 
افزایش  )1٣91( همکاران  و  کشتی دار   می داند. 
کیفی و  کمی  ارتقای  هیأتها،  انسانی   نیروی 
مقاالت افزایش  مالی،  حامیان  افزایش   مربیان، 
 پژوهشی، افزایش تعداد کتاب ها، لوح های فشرده
درون مسابقات  افزایش  آموزشی،  دوره های   و 
و والیبال  نخبگان  از  حمایت  و  تشویق   استانی،  
کارهای راه  از جمله  را  استعدادیابی  مراکز   ایجاد 
می دانند. ایران  والیبال  توانمندسازی   اجرایی 
 افتخاری و همکاران )1٣95( نیز مؤلفة فرهنگی،
 استعدادیابی و نگرش ضعیف به انجام فعالیت های
والیبال توانمندسازی  موانع  مهمترین  را   ورزشی 

 زنان ایران می دانند.
از آمده  دست  به  نتایج  به  توجه  با  نهایت،   در 
فناوری مؤلفة  پژوهش،  استنباطی   یافته های 
بر را  تأثیر  بیشترین  پژوهش  نمونه های  نظر   از 
غریق منجیان  آموزشی  برنامه های   توانمندسازی 
 داشت لذا می توان با ارتقای زیرساختهای فناوری
ساختن بهره مند  ضمن  ارتباطات،  و   اطالعات 
بهره وری ارتقای  باعث  دانش  از  غریق   منجیان 
 شغلی آنها شده و زمینة بهبود مدیریت دانش در
با مؤلفة ارتباط  نمود. همچنین، در  فراهم  را   آنها 
کمبود می شود  پیشنهاد  امکانات  و   تجهیزات 
کمک و  امدادی  تجهیزات  و  وسایل   امکانات، 
توسط نحوی  به  غواصی  و  غریق  نجات   آموزشی 
 فدراسیون و وزارت ورزش و جوانان رفع گردد. از
 طرفی نیز با توجه به اهمیت مؤلفة انگیزة شغلی در
 پژوهش حاضر می توان با افزایش حقوق پرداختی
تا نمود  برنامه ریزی  نحوی  به  غریق  منجیان   به 
اصلی و  اول  شغل  عنوان  به  را  غریق  نجات   آنها 
 خود برگزینند که این امر باعث می شود منجیان
 غریق خود را ملزم به داشتن آگاهی از دانش روز و

آمادگی جسمانی مناسب بدانند. 
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کمربند وزنه
به منظور دستیابی غواص به شناوری خنثی، استفاده از کمربند 
وزنه ضروری است. یک غواص با پوشیدن کمربند وزنه و انتخاب 
صحیح میزان وزنه های سربی می تواند شناوری مناسب در زیر 

آب پیدا کند.
ویـژگــی هــای  از 
مشترک کمربندهای 
وزنه، طراحی منحصر 

به فرد سگک آن است که در شرایط اضطراری قابلیت بازشدن 
سریع با یک دست را دارا می باشد.

همچنین بعضی از کمربندهای وزنة غواصی به منظور 
وزنـة  و  سرب  میزان  از  استفاده 
شناوری  با  افرادی  برای  بیشتر 
برای  جیب هایی  دارای  مثبت تر 
جایگزاری میزان وزنة بیشتر می باشد. 
انتخاب وزنة مناسب در غواصی بسته 
نوع  غواصی،  لباس  نوع  و  به ضخامت 

بدن تجهیـزات غـواصی و  فـرم  و همچنین  آب  میـزان شوری 
غواص، متفاوت می باشد.

فین »باله ها«
فین ها بخش مهمی از تجهیزات غواصی هستند که باعث حرکت 
مؤثر غواص در زیر آب می گردند. فین های غواصی در طول ها، 

سایزها و مدل های مختلف وجود دارند.
مواد  یا  مواد مختلف مثل پالستیک  از  آنها می توانند 
مصنوعی و در انواع فین های با پاشنة باز »بندی« 

و یا با پاشنة بسته »کفشی« ساخته شوند.
فین ها با توجه به نوع کاربری در غواصی 

انتخاب می گردند.
از                اسنورکلینگ  برای  مثال  طور  به 

فین های بلندتر با تیغه های باریک تر 
استفاده می گردد. همچنین برای غواصی با تجهیزات اسکوبا از 
فین هایی با طول متوسط و تیغة پهن تر که برای غواص امکان 

 امیرحسین فروغ / مسئول کمیتة غواصی فدراسیون نجات غریق و غواصی 
مدرس ارشد کنفدراسیون جهانی غواصی

بخش دوم

آموزش غواصی یک ستاره

حرکت راحت تر در زیر آب فراهم می کند؛ استفاده می گردد. 
فین  تیغه های  از  مختلفی  انواع  اختراع  برای  تحقیقات  امروزه 

راحت  حـرکت  منظور  به 
ادامه  آب  زیر  در  غواصـان 

دارد.
انتخـاب  در  مهـم  نکتة 
انتخاب  غواصـی،  فین های 

اندازة مناسب فین برای یک غواص است. فین ها نباید بیش از حد 
تنگ بوده و باعث فشار به پای غواص گردد. این عامل می تواند 
یا  و  عضالنی  گرفتگی  و  پا  به  ناکافی  رسانی  خون  به  منجر 

سرمازدگی گردد.
لباس ها یا پوشش 

لباس های غواصی معموالً برای محافظت بدن غواص و به حداقل 
منظور  به  می گردد.  استفاده  غواص  بدنی  دمای  اُفت  رساندن 
دسترسی مناسب به شکل عایق حرارتی، لباس غواصی باید از 

غواص  لباس  داخل  به  آب  ورود 
جلوگیری کند. در غواصی معموالً 
 )wetsuit( از لباس های خیس
نیم  از  مختلف  ضخامت های  با 
متر  میلی  هشت  تا  متر  میلی 
است  نئوپرین  از  آنها  جنس  که 

استفاده می گردد.
برای  مختلف  بسیار  لبـاس های 
آب  شرایط  و  متفاوت  استفادة 
غواصان  توسط  مختلف  هوایی  و 
آنها  جملة  از  می شود.  انتخاب 
و  لباس های کاله دار  به  می توان 
و  تکه  دو  لباس های  بدون کاله، 
لباس هایی با زیپ جلو یا پشت، 
مختلف  ضخامت های  با  همراه 
نئوپرین نام برد. در مورد انتخاب 
wetsuit غواصی باید دقت کرد 
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که لباس های خیس )wetsuit( باید کاماًل به بدن چسبیده و 
هیچ هوایی بین لباس و بدن غواص وجود نداشته باشد. همچنین 
مچ دست ها و پاها و گردن لباس غواصی برای ممانعت از ورود آب 

به داخل لباس باید تنگ بوده و به بدن غواص بچسبد.
گرمتر  منطقة  و  گرمسیری  مناطق  در  استفاده  برای  امروزه 
وت سوت هایی با جنس متفاوت نیز موجود می باشد که به غواص 

احساس راحتی بیشتر و آزادی حرکت بهتری می دهد.
دستکش و کفش

و کفش های  از دستکش ها  غواصی  لباس  به همراه  است  بهتر 
غواصی برای محافظت از سرمازدگی استفاده گردد.

با  نئوپرین  غواصی  دستکش های 
ضخامت های مختلف برای استفاده در 
آبهای مختلف وجود دارد و همچنین 
از  استفاده  برای  از کفش های غواصی 
استفاده  )بندی(  باز  پاشنة  با  فین ها 
مختلفی  انواع  در  کفش ها  می شود. 
مثال  طور  به  می شوند.  ساخته 
کفش های غواصی که فقط از نئوپرین 
ساخته شده با ضخامت 2,5 میلی متر 

بسته  فین های  از  استفاده  برای  زیرة الستیکی  بدون  نازکتر  یا 
با  با زیرة سخت و الستیکی  نوع دیگر، کفش هایی  و  )کفشی( 
موجود  بندی  فین های   از  استفاده  برای  مختلف  ضخامت های 

می باشند. 
تجهیزات اسنورکلینگ 

امروزه از جلیقه های شناوری سبکتر و کوچکتر برای استفاده در 
اسنورکلینگ یا غواصی در سطح آب زمانی که از لباس خیس 
استفاده نمی شود؛ رایج است. این نوع جلیقه های اسنورکلینگ 

برای  و  بوده  ها کوچکتر   BCD از 
غواصی در سطح آب مرسوم است. 
سر  جلیقه ها  این  پوشیدن  برای 
را از میان آن رد کرده و رو سینه 
بازشدن  قابلیت  با  کمربندهایی 
سریع و به پایین و اطراف کمر فرد 
ثابت می گردد. این جلیقه ها برای 
استفاده در آبهای کم عمق، زمانی 
که غواص می خواهد با یک شناوری 

اسنورکلینگ  به  آب  در سطح  انرژی کمتری  با صرف  و  مثبت 
بپردازد، استفاده می گردد.

بعضی از این ژاکت ها یا جلیقه های شناوری مجهز به کپسول های  
CO2 بوده که در شرایط 
با  می توان  اضطراری 
دکمه،  فشار  از  استفاده 
جلیقه را پر کرد و در انواع 

معمولی آن نیز با استفاده از لوله هایی که توسط بـازدم غـواص پر 
می شود می توان آن را پر نمود.

کارد غواصی
در حین عملیات غواصی کارد غواصی می تواند کاربردهای مختلف 
برای غواص داشته باشد که از آن جمله می توان به ایجاد صدا 
برای جلب توجه گروه و محافظت غواص در برابر گیرکردن غواص 
اندازة  به  باید  کارد غواصی  برد. یک  نام  ماهیگیری  تورهای  در 
راحت جهت  و دسته ای  بوده  قابل شناور  غیر  و  کافی سنگین 
استفاده و همچنین تیغة تیز داشته باشد. همچنین این کاردها 
در زمان عدم استفاده حتماً درون غالف مخصوص قرار می گیرد.

SMB یا عالئم شناور سطح آب
یک شناور سطح آب از عالئم استاندارد غواصی سطح آب تشکیل 
زیرآب  در  غواصی  تیم  نشان دهندة حضور یک  که  است  شده 
از عالئم  از کشورها قوانینی جهت استفاده  می باشد. در بعضی 
شناور در سطح آب وجود دارد که از جملة این عالئم می توان به 

عالمت پرچم آلفا که به رنگ آبی و سفید می باشد اشاره کرد.
پرچم آلفا دارای یک تعریف بین المللی است و به معنی حضور 
یک تیم غواصی زیرآب بوده که شناورهای اطراف باید فاصله و 

از  نمایند. در بعضی  این پرچم حفظ  به  را نسبت  سرعت خود 
کشورها این پرچم را می توان به رنگ قرمز همراه با یک نوار یا 2 

  نوار مورب سفید بر روی آن مشاهده کرد. 

آموزشی و فّنی
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- اگرچه غرق شدگی در بسیاری از موارد قابل »پیش بینی« و »پیشگیری« است اما غرق شدگی گاه حتی با تمام پیش بینی ها و 
   مالحظات پیشگیرانه نیز اتفاق می افتد و اصوالً در عالم واقع و در عمل »پیشگیری صد در صدی از غرق شدگی« فقط یک آرزوی 

   آرمان گرایانه است. 
- اگرچه همیشه باید تالش کرد تا آمار غرق شدگی به صفر برسد اما واقعیت این است که در طول سالیان گذشته هیچ کشوری 

   حتی کشورهای پیشرو در امر پیشگیری از غرق شدگی نتوانسته اند به این مهم دست یابند.
- نکتة محوری و بسیار مهم در پیشگیری از غرق شدگی »آموزش همگانی و آگاهی عمومی« در رابطه با خطرات مرتبط با حضور 

   در اماکن آبی و یا پرداختن به فعالیت های آبی است. 
   کوتاه سخن اینکه پیشگیری از غرق شدگی به عنوان یکی از شاخص های ایمنی همگانی و عمومی ارتباط مستقیمی با سطح 

   »توسعة کشورها«، سطح »آگاهی جوامع«، و »جغرافیا و شرایط محیطی« دارد. 

3 مرداد روز جهانی پیشگیری از غرق شدگی
  World Drowning Prevention Day

July 25th 

روند پیشگیری از غرق شدگی  
1- در اماکن آبی همیشه و در همه حال کودکان را تحت نظر و مراقبت داشته باشید.

2- اطراف استخرهای شنا و دیگر اماکن آبی مشابه را بطور کامل محصور نمائید.
٣- شنا، مهارت های ایمنی در اماکن آبی و پیشگیری از غرق شدگی را فرا بگیرید. 

4- در فعالیت های آبی و فعالیت های مرتبط با اماکن آبی از جلیقة نجات استفاده کنید.
5- همیشه تحت نظارت منجیان غریق و در اماکن آبی شناخته شده و ایمن به فعالیت های آبی بپردازید.

■ افشین کثیرمعلم، مدرس بین المللی علوم نجات غریق و ایمنی در اماکن آبی/ مشاور عالی فدراسیون نجات غریق 
و غواصی در امور آموزش و بین الملل

 July, 25th
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آیا به جایگزین های چربی نیازمندیم؟
با توجه به گفتة برخی از متخصصان، تقریباً دو سوم مردم فکر 
می کنند که ما به این جایگزین ها احتیاج داریم. سازندگان چربی 
کالری  کاهش  برای  محصوالتشان  که  می کنند  ادعا  مصنوعی 
آنها  از  برخی  مفیدند.  بسیار  ما  روزانة  برنامة غذایی  از  و چربی 
نقل می کنند که چربی اشباع شده به باالرفتن میزان کلسترول 
کمک می کند و گمان می کنند محصوالتی که کلسترول پایین 
دارند می توانند به کاهش کلسترول کمک کند. هیچ نوع مدرکی 
از  نوع  این  نوع مدرکی که  ندارد. هیچ  این گفته وجود  بر  دال 
چربی ها باعث کاهش وزن می شوند وجود ندارد و حتی شواهدی 
وجود دارد که نشان می دهد این چربی ها قادر به این کار هم 
نیستند. در واقع به خاطر این که این محصوالت در آمریکا در حال 

گسترش اند، جمعیت هم در حال چاق شدن است.
ادعا دارند  از سخنگویان تولیدکنندگان چربی مصنوعی  بعضی 
با نگاهی به  که این افزایش چاقی به علت کمی تحرک است. 
آنها  ده، بیست و سی سال گذشته متوجه می شویم که گفتة 

بسیار درست است.
چندین دلیل، ممکن برای این افزایش چاقی وجود داشته باشد، 
استفاده  از محصوالت کم چربی  افراد چاق  این که شاید  مثاًل 
و چربی  این محصوالت شکر  که  این  به خاطر  یا  و  نمی کنند 

واقعی ندارند، با آرامش خاطر در مصرف آنها افراط می کنند.
برخی از مطالعات نیز این واقعیت را نشان می دهند که مصرف 
شکر  و  چربی  جانشین های  از  افراد  که  هنگامی  کلی  کالری 

استفاده می کنند کاهش نمی یابد.
در واقع غذاهای حاوی چربی مصنوعی خالی از کالری نیستند. 
اونس   2 مثاًل  باشند.  داشته  کمتری  کالری  است  ممکن  آنها 
حدود   )Olestra  Oil( اُلسترا  روغن  با  زمینی  سیب  چیپس 

چربی های خوب؛ چربی های بد
تألیف: پروفسور رزماری استنتن

ترجمه: دکتر حسام الدین ریاحی
بخش بیست و سوم

150 کالری دارد. میزان کالری این چیپس ها نصف چیپس های 
است  مهم  آنها  مصرف  در  دقت  هم  هنوز  اما  است،  معمولی 

برابر چیپس های معمولی خورده شوند!  زمانی که دو  خصوصاً 
در یک چنین مواردی هیچ نوع نجات از کالری وجود ندارد، تازه 
باید به فکر مقدار فراوان السترایی که قرار است از میان سیستم 

گوارشی شما عبور کند هم باشید.
از طریق مصرف  مصنوعی  ترکیبات  برای جبران  مردم  مشکل 
بیشتر  راحتی  به  مردم  است.  رسیده  اثبات  به  خوبی  به  باالتر 

می خورند تا جبران ماده ای را که حذف کرده اند بکنند.
و  گرفته اند  قرار  استفاده  مورد  خوبی  به  شکر  جایگزین های 
مدارک زیادی وجود دارد که افرادی که از آنها استفاده می کنند 

به طور ناخودآگاه به خوردن غذاهای بیشتر روی می آورند.
استفاده  شکر  جایگزین های  از  معمولی  شکر  برابر  چهار  ما 
استفاده  پیش  سال  بیست  که  اندازه  همان  به  یعنی  می کنیم 
روشن  است.  رفته  باال  چنان  هم  شکر  مصرف  اما  می کردیم. 
آیا  نکرده اند.  را کم  است که جانشین های شکر، مصرف شکر 

جانشین های چربی وضعی بهتر از شکر دارند؟ 
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زمانی که هیچ سودی از این چربی ها به اثبات نرسیده، تأیید و 
تصدیق آنها کاری بس دشوار است. به عالوه این نوع از چربی ها 
مثال  برای  نیستند.  دارا  را  دیگر  تمامی خصوصیات چربی های 
و  بافت  به  تنها  نه  معمولی  بستنی  یک  واقع شدن  قبول  مورد 
باید  نیز  بلکه طعم آن  مزة خامه ای آن در دهان بستگی دارد، 
خوب باشد. حتی مخلوطی از چندین جایگزین هم نمی تواند به 

دانش به درد نخور1   
هستند،  مشکل زا  چربی های  حاوی  که  غذاهایی  از  بسیاری 
نامیده می شوند. حتی جایگزین کردن  به درد نخور2  غذاهای 
چربی های آنها هم هیچ گونه ارزش غذایی به آنها نمی دهد و 
از سوی دیگر همیشه این احتمال وجود دارد که تا بیست سال 
طول بکشد تا آثار نامطلوب این افزودنی ها به اثبات برسد. حتی 
حاوی  غذاهای  درآیند،  آب  از  سالم  مصنوعی،  چربی های  اگر 
اگر  اشغال می کنند.  را  مغذی  مواد  از  بسیاری  مواد جای  این 
شما فقط هرچند وقت یک بار از غذاهای به دردنخور استفاده 
می کنید، مشکلی برای شما به وجود نخواهد آمد و به جایگزینی 

برای چربی این غذاها احتیاج پیدا نخواهید کرد.
چیزی که متخصصان تغذیه را بسیار نگران کرده، مسئلة سالم 
از  مسایلی  به  آنها  است.  ترکیبات  و  افزودنی ها  نوع  این  بودن 
قبیل این که وجود این محصوالت ضروری است یا نه و یا سودی 
در  ندارند.  کاری  دارد،  همراه  به  ملت  یک  سالمتی  برای  که 
طوالنی ترین مطالعه ای که تا کنون برروی السترا انجام گرفته 
بررسی  انجامید، خوک ها موجودات  به طول  فقط ٣9 هفته  و 
شده اند و هنوز دربارة انسان دانش کافی وجود ندارد. تکنولوژی 
غذایی هم در حال سعی برای بدست آوردن درکی اساسی در 
جهت پیداکردن روش های تلفیقی است که یک جایگزین چربی 
کمتر  کالری  و  مطلوب  مزة  و  رنگ  بافت،  نظیر  صفاتی  بتواند 

نسبت به سایر چربی ها را داشته باشد.
متوقف  محصوالتی  چنین  تولید  که  است  این  چاره  راه  تنها 
مقادیر  با  اما  واقعی  محصوالت  مصرف  به سمت  مردم  و  شده 
بلند  اهداف  با  راهی  که چنین  است  روشن  تشویق شوند.  کم 
حال  در  روز  به  روز  که  محصوالت  این  تولیدکنندگان  مدت 
پذیرتر  توجیه  این محصوالت  و  نمی آید  در  گسترش اند، جور 

از قبل می شوند.
چربی غذا و چربی بدن

انسانها به چربی موجود در بافت های بدن نیاز دارند. این چربی 
مفاصل ما را حفظ می کند و اندام هایی چون کلیه را درون خود 
از ضربات محفوظ می دارد. همچنین چربی بدن مانند ذخیرة 
یا  غذایی  ذخایر  کمبود  مواقع  در  انرژی  تأمین  برای  سوختی 
بیماری ها عمل می کند. بخشی از چربی بدن هم از نظر زیبایی 
اهمیت دارد بویژه در زنان که شاید به علت ارتباط آن با قدرت 

باروری باشد. 

 بهداشتی و پزشکی

  1.  Junk Knowledge
  2.  Junk food

طعم  مشابه  طور  به  کند.  کمک  اهداف  این  همگی  به  رسیدن 
یک روغن زیتون خوب که جدایی ناپذیر از طعم یک مایونز و یا 
چاشنی ساالد است را در نظر بگیرید. هیچ نوع جایگزین چربی 
تولید  کند.  ایجاد  از خود  را  ای  پیچیده  نمی تواند چنین طعم 
پنیر کم چرب از مشکل ترین تولیدات برای تکنولوژی است، اما 
بسیاری از عاشقان حقیقی پنیر به این محصوالت لب نمی زنند. 
خبرگان در زمینة ساخت پنیر شک دارند که کسی بتواند طعمی 
مثل پنیر ایجاد کند. آنها هم چنین می پرسند که چرا مردم قصد 
چنین کاری را دارند. ما هم باید چنین سؤالی را از خود بپرسیم. 
آیا واقعاً ما برای استفاده از مقادیر بیشتر غذاها است که به دنبال 
غذاهای  خوردن  می گردیم؟  چربی ها  برای  جایگزین  بهترین 
متشکل از جایگزین ها بدون اضافه کردن وزن غیرممکن است. 
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بیماری های اساسی - ادامه از شمارة قبل
از طرف دیگر، حرکات مخصوص برخی رشته های ورزشی که روی 
مفاصل انجام می شود فشارهایی نامتعارف با ویژگی های طبیعی 
بیومکانیکی شان را به آنها وارد می آورد. به عنوان مثال، این مورد 
در پرتاب نیزه، سرویس تنیس و یا در شنا وجود دارد، اما با هم 
متفاوتند. بدین ترتیب یک شناگر سطح باال که بین 4 تا 6 ساعت در 
روز تمرین می کند، حدود 1,5 میلیون حرکت چرخشی بازو را در 
عرض یک سال و در شرایطی که به سختی با ویژگی های سازوکار 
مفاصل شانه، سازگارند، انجام خواهد داد. در نتیجه احتمال بروز 
زیرشانه وجود  ماهیچة  تاندونی  و ساختارهای  مفاصل  جراحات 
دارد که ممکن است باعث نابودی فیبرها شوند و خود این نابودی 
فیبری منشأ قطع ماهیچه های چرخشی است. ورزش های دیگر 
که از مراحل سخت کششی – انقباضی تشکیل شده اند، همان 
با  ارتفاع و پرش  انواع پرش ها )پرش طولی، پرش  گونه که در 
مانع( و در ورزش های گروهی مانند والیبال، بسکتبال و یا هندبال 
تاندونی  تولید کشیدگی های  و  ایجاد  زمینة  مشاهده می کنیم، 
مربوط به کاسة زانو را بیشتر فراهم می کنند. آسییب های سطحی 
آسیب شناسی  از  مهمی  بخش  معرف  بازی،  حوادث  به  مربوط 
ورزشی اند. همان گونه که قباًل دیدیم، معمول ترین آسیب های 
مشاهده شده، حمالت شدید، دررفتگی های استخوان، کشیدگی 
تاندونی و پارگی های ماهیچه ای اند. آسیب های پیوندی و تاندونی 
که از آنها ناشی می شوند، گاهی اوقات منشأ عواقب مداوم و معلول 
کننده می باشند. بعضی رشته های ورزشی بسیار جالب توجه اند، 
و  بسکتبال  راگبی،  )فوتبال،  دارند  زیاد  برخورد  ورزش هایی که 
هاکی روی یخ(، ورزش های همراه با درگیری و هنرهای رزمی 
خطرات  با  ورزش هایی  موتوری،  ورزش های  جودو(،  و  )بوکس 
به  که  و سوارکاری  اسکی  مانند دوچرخه سواری،  ویژه  به  ذاتی 
دلیل شدت زیاد سقوط ها که ممکن است در هنگام تمرینات به 

وقوع بپیوندند، می توانند زندگی افراد را به خطر بیندازند.
خستگی بیش از حد جسمی و روحی و تمرینات خسته 

کننده
تمرین بیش از حد و نامناسب از نظر حجم و شدت، که زمان 
نامناسب  صورت  به  و  بوده  کوتاه  بسیار  آنها  بین  استراحت 

دوپینگ، سالمت ورزشکاران، ورزش حرفه ای
ژان فرانسوآ بورگ و همكاران/ ترجمه: فریبا قلی زاده

بخش هفتم

زمان بندی شده، ممکن است به گسترش حالت “خستگی بیش 
از حد جسمی” و حتی وخیم تر از آن به “آشفتگی های روحی” 
بِد غیرمنتظره” بسیار حیرت انگیز  “نتایج  منجر شود. که دلیل 
است که در نزد ورزشکاران پیش می آید، که مراحل آماده سازی 
آنان به سمت افراط و تفریط پیش رفته است. با این وجود، عالئم 
متعدد هشدار دهنده نباید از چشمان تیز بین مربی دور بماند: 
او تندخو می شود،  خلق و خو و رفتار ورزشکار تغییر می کند، 
مراحل پرخاشگری و یأس و دلسردی به صورت متناوب در وی 
پدید می آیند، او از انجام تمرینات سرباز می زند، از ابتدای صبح، 
حالت خستگی غیرمعمولی را در خود احساس می کند، اشتهایش 
مرتباً کاهش می یابد. گاهی اوقات قبل از وقت خواب از نامرتب 
بودن خواب و بی خوابی شکایت می کند. ویژگی بارز آن این است 
که: نتایج او در تمرینات رو به افول می رود، حال آن که با نزدیک 
شدن به مسابقات، شدت این تمرینات افزایش می یابد. متأسفانه 
حقایق بیولوژیکی که این سندرم را همراهی می کنند، متغیر و 
ضد و نقیض اند و در هر مورد این امکان را فراهم نمی آورند که 
با اطمینان آن را تشخیص دهیم. ما ناپایداری اعمال غیرارادی را 
که تا معنای برتری بسیار نگران کنندة ارتوسمپاتیک )فشار خون 
باال، شدت ضربان قلب و یبوست( پیش می رود، مورد توجه قرار 
عفونت  نتیجه  در  ایمنی ضعیف می شود،  داد: دستگاه  خواهیم 
مجاری ریوی و بروز مشکالت دهان و دندان )آنژین، برونشیت و 

زکام( بسیار پیش می آید.
در مورد “تمرین بیش از حد و عوارض ناشی از آن”، علم نشانه 
شناسی ناقص است. عوارض، چندان قوی و برجسته نیستند و یک 
یا چند هفته پس از دورة استراحت و بعد از به دست آوردن تعادل 
در تمرینات که جایگاه مناسبی را نیز به مراحل استراحت بین هر 
تمرین اختصاص داده، این نشانه ها پسرفت می کنند. هیچ گاه در 
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مورد این مطلب به اندازة کافی صحبت نشده است. این دوره های 
زمانی استراحت الزم و ضروری اند، زیرا در طول مدت آنها، فرآیند 
سازگاری سیستم بدن با استرس حاصل از تمرین افزایش می یابد. 
اما سندرم “خستگی بیش از حد جسمی” از بیماری بسیار جدی 
که به بسیاری از عالئم فشار عصبی شباهت دارد، نشأت می گیرد. 
مدت زمان بروز عالئم ممکن است بسیار طوالنی باشد: از چند 
از این بیماری، جان  از این ورزشکاران  ماه تا چند سال، برخی 
سالم به در نمی برند و به همین دلیل مراحل آموزش آنها ناتمام 
می ماند. فیزیولوژی آسیب شناسی این سندرم ها هنوز ناشناخته 
که  عادی  و  طبیعی  خستگی  از  را  آنها  باید  البته  است.  مانده 
متمایز  دارد،  دنبال  به  مسابقه  از  قبل  تمرینات  دشوار  جلسات 
ساخت. تغییرات عملکرد برخی از واسطه های عصبی مرکزی و 
اختالالت محور هیپوفیز - هیپوتالموس، درست مانند اختالالت 
قرار  بررسی  و  توجه  مورد  بدن،  متابولیکی  مهم  تنظیمات  در 
ارتباط  برقراری  امکان  که  آن  بدون  حاضر،  حال  در  می گیرند. 
منسجم بین این عناصر گوناگون وجود داشته باشد، این داده ها 
در دست بررسی اند. البته باید این مطلب را خاطر نشان کرد که 
اگرچه بدون هیچ شکی سنگینی کار فیزیکی در پیدایش چنین 
سندرم هایی سهیم است، اما این تنها، نشانگر یکی از عواملی است 
که با متن زندگی ورزشکاران در تماس است. مشکالت اقتصادی 
تیم،  اعضای  یا  و  تغییر مربیان  رابطة عاطفی،  – سیاسی، قطع 
مسافرت های مکرر و تنوع مربوط به محیط و تغذیه عوامل دیگری 
هستند که در پیشرفت خستگی های جسمی و روحی ناشی از 

تمرین بسیار دخیل اند. 
آسیب های مربوط به زنان 

ورزش بانوان در طول بیست سال گذشته، بیش از پیش توسعه یافته 
است. این پدیده، رقابت های مهم بین المللی را کاماًل تسخیر کرده 
و از موفقیت انکارناپذیری در نزد عموم برخوردار شده است. از این 
پس، زنان نیز مانند مردان ملزم به انجام انبوهی از کارهای فیزیکی 
بسیار سنگین اند. در نتیجه، خطرات آسیب شناسی مربوط به این 
برنامه های آموزشی، مشابه همان تمرینات مربوط به مردان است. 
با این حال، دو جنبة بسیار خاص که مخصوصاً در نزد دوندگان زن 
ماراتون مشاهده شده، در خور ذکر است: اختالالت در عادت ماهیانه 
و تأثیراتی که بر روی سوخت و ساز استخوان ها می گذارد. این دو 
نوع اختالل، در نزد قهرمانانی که مسافت هایی بین 80 تا 120 
کیلومتر را در یک هفته می دویدند، به اثبات رسیده است. البته 

این تغییرات در بین افراد مختلف، متغیر است و دالیل فیزیولوژی 
آسیب شناسی آنان نامعلوم باقی مانده است. کاهش تراکم استخوانی 
با کاهش سلول های بنیادین در ارتباط است. ستون فقرات، تأثیر 
پذیرترین ساختاری است که از این اختالالت متابولیسم استخوانی 
آسیب می بیند. به نظر می رسد قاعدگی های دردناک و تأخیر در 
قاعدگی، که با ترشح اِندورفین ها در مغز که این نوع فعالیت ها به 
همراه دارد، در ارتباط باشد. این ترشح زیاد، عملکرد محور هیپوفیز 
هورمونی  تعادل  کنندة  تنظیم  سیستم  یعنی  هیپوتاالموس:   –
میان استروژن و پروژسترون را که در زنان، گردش مناسب عادت 
نظر می رسد عامل  به  به هم می ریزد.  دارد،  برعهده  را  ماهیانه 
تغذیه، نقش مهمی را ایفا می کند، همیشه چندین درجة کمبود 
تغذیه در نزد تمام این ورزشکاران وجود دارد، برخی از آنها حتی 
رفتارهایی مشابه کم اشتهایی روانی را از خود نشان می دهند. 
نتیجة این امر، تعادل انرژی منفی – میزان ویتامین های مؤثر در 
مقایسه با احتیاجات بدن بسیار کم است – و کاهش چشمگیر 
تودة چربی بدن است، که حتی به پایین تر از 7% تقلیل می یابد 
حال آن که این مقدار در حالت طبیعی در زنان حدود 20% است. 
برطبق برخی فرضیه های مستدل و منطقی، این وضعیت ممکن 
است ترکیب هورمون های استروئیدی زنان را مختل کرده و به 
آنها صدمه بزند. به طور متعارف، به شرطی که تمرین شدید با 
مصرف غذای مناسب همراه باشد، همه چیز به صورت حساب 
شده و منظم پیش خواهد رفت و بازدهی و راندمان کار طبیعی 

خواهد شد. 

 بهداشتی و پزشکی
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مواد معدنی
مواد معدنی حدود 5% وزن بدن را تشکیل می دهند. در طبیعت 
بیش از 90 عنصر شیمیایی یافت می شود که 24 عنصر از آنها 

برای حیات بشر ضروری است، به عنوان مثال:
سدیم و پتاسیم از عوامل اصلی تنظیم فشار اسمزی و سوخت 
مشارکت  استخوان سازی  عمل  در  کلسیم  و  فسفر  و  سازند  و 
دارند. یُد در ساختمان هورمون تیروکسین، آهن در هموگلوبین 

و کبالت در ویتامین B12 موجودند.
نقش مواد معدنی در بدن

است.  مرتبط  سلولی  ساز  و  با سوخت  معدنی  مواد  مهم  نقش 
که  هستند  آنزیمها  ساختمان  از  مهمی  بخش  معدنی  عناصر 
می کنند.  تنظیم  را  سلولی  درون  شیمیایی  واکنشهای  انجام 
موجب  که  واکنشها  از  بسیاری  فعال کردن  در  معدنی  مواد 
شدن   آزاد  و  پروتئینها  و  چربیها  کربوهیدراتها،  شکسته شدن 

انرژی از آنهاست دخالت دارند.
را می سازند کمبود  از هورمونها  مواد معدنی قسمتهای مهمی 
یک عنصر در بافتهای بدن بیشتر ناشی از مشکالتی است که در 
جذب این عناصر پدید می آید تا کمبود آنها در دستور غذایی.

مواد معدنی به دو دسته تقسیم می شوند:

  )Macro Minerals( )عناصر فراوان یا )ماکرومینرال ها
کلسیم، فسفر، سدیم، پتاسیم، منیزیوم و کلر

 )Micro Minerals( )عناصر کمیاب یا )میکرو مینرال ها
آهن، روی، ید، سلنیوم، مس، منگنز و کروم 

عناصر فراوان )مواد معدنی وافر( 
)Ca( کلسیم

دندانها،  و  استخوان  ساختار  برای  مهمی  معدنی  مادة  کلسیم 

انعقاد خون و انتقال پیام های عصبی است.
منابع غذایی: مهم ترین منبع غذایی کلسیم شیر و لبنیات است 
یک لیوان شیر 260 تا ٣00 میلی گرم کلسیم دارد، سبزیجاتی 
بادام،  کنجد،  مثل  مغزها  و  دانه ها  ترب،  شلغم،  کلم،  مانند 

پسته و فندق، غالت، حبوبات و ماهی نیز از منابع کلسیم اند.
عوامل مؤثر در جذب کلسیم: کلسیم بیشتر در ابتدای رودة 
جذب  شود  خنثی  کامل  معده  شیرة  آنکه  از  قبل  و  کوچک 
می شود. بهترین تثبیت کنندة جذب کلسیم ویتامین D و قند 
موجود در شیر )الکتوز( است، همچنین مقادیر طبیعی هورمون 
نظیر  آمینه  اسیدهای  کرده،  کلسیم  به جذب  کمک  استروژن 
آرژنین و لیزین با افزایش حاللیت امالح کلسیم و ورزش منظم 

و مستمر نیز از عوامل مؤثر در جذب کلسیم اند.
عواملی که در جذب کلسیم اختالل ایجاد می کنند: 

سبوس  در  موجود  فیتیک  اسید  غذا،  در  موجود  ُاگزاالت های 
تمام غالت، نیکوتین موجود در سیگار، دریافت زیاد پروتئین، 
مصرف زیاد منیزیم و یا دستور غذایی غنی از کلسیم ولی فاقد 
مقدار کافی منیزیم، مصرف زیاد قهوه و مصرف زیاد از حد فسفر 

نیز نیاز بدن به کلسیم را بیشتر می کند.
عضالنی  عملکرد  استخوان،  نرمی  استخوان،  پوکی  کمبود: 

ضعیف.
مسمومیت: مقدار بیش از حد باعث یبوست، اختالل در جذب 
دیگر مواد معدنی دو ظرفیتی )آهن، منیزیم، روی(، سنگ کلیه، 

بی نظمی ضربان قلب می شود.
نیاز به کلسیم در ورزشکاران بیشتر است زیرا کلسیم در آغاز 
انقباضات عضالنی، افزایش تراکم استخوانی، کاهش تنش های 
ایفاد می کند. در صورت متعادل  از ورزش نقش بسزایی  ناشی 
نبودن کلسیم در ماهیچه و مایعات بدن احتمال ایجاد انقباض 
ورزش  دارد.  وجود  عضالنی  گرفتگی های  و  ماهیچه ای  ناقص 
استخوان  روی  مطلوب  مکانیکی  فشار  یک  ایجاد  سبب  کردن 

گردآوری: مریم میرسلیم
بخش دوم

تغذیـة ورزشـیتغذیـة ورزشـی
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و تسهیل رشد استخوان و ایجاد نمک های کلسیمی می شود.
مستمر،  به صورت  آرام  دویدن های  و  پیاده روی 
معدنی شدن استخوان را از راه ایجاد فشار در ناحیة لگن و ستون 

فقرات افزایش می دهند.
دفع کلسیم در ورزش: در نتیجة فشارهای تمرینی شدید و یا 
تنش های تمرینی که با هدف کاهش چربی بدن در زنان انجام 
می شود سبب کاهش استروژن می گردد، کاهش سطح استروژن 
منجر به کاهش جذب کلسیم توسط استخوان ها و کاهش تراکم 
انجام  قدرتی  تمرینات  که  ورزشکارانی  در  می شود.  استخوان 
می دهند ممکن است کلسیم بیشتری دفع شود. ورزش سنگین 
)بسیار شدید و طوالنی مدت( سبب تعادل منفی کلسیم حتی در 
افرادی می شود که دارای دستور غذایی متعادل کلسیم و فسفرند.

)P( فسفر
در  مهمی  نقش  پروتئین  و  چربی  برکربوهیدرات،  اثر  با  فسفر 
برای  شده  مشتق  انرژی  می کنند.  بازی  انرژی  ساز  و  سوخت 
کار عضالنی به مقدار قابل توجهی از ترکیبات حاوی فسفر بنام 
تأمین   )CP( فسفات  کراتین  و   )ATP( فسفات  آدنوزین تری 
می شود. همانند کلسیم، جذب فسفر نیز به ویتامین D بستگی 

دارد.  
فرنگی،  نخود  لبنی،  محصوالت  سایر  و  شیر  غذایی:  منابع 

گوشت، تخم مرغ، غالت و نان.
کمبود فسفر: پدیدة شایعی نیست اگر روی دهد سبب کاهش 

تراکم استخوان و ضعف عضله می شود.
مسمومیت: مسمومیت ناشناخته است اما اگر روی دهد سبب 

کاهش تراکم استخوانی و ناراحتی های گوارشی می شود. 
)Na( سدیم

دارد،  حیاتی  نقش  بدن  مایعات  اُسمزی  تعادل  برای  سدیم 
همچنین برای انقباض عضالت و انتقال پیام عصبی مهم است. 
منابع غذایی: غذاهای فرآوری شده و کنسروی، ترشی، چیپس 

و سیب زمینی، چوب شور، چاشنی سس، پنیر.
حملة  بی اشتهایی،  تهوع،  استفراغ،  عضالنی،  گرفتگی  کمبود: 

قلبی و اغما.
خون  پرفشاری  به  منجر  خون  سدیم  افزایش  مسمومیت: 

می شود.
)K( پتاسیم

سلولی  درون  فضای  در  موجود  اصلی  معدنی  مادة  پتاسیم 

برابر   ٣0 آن  غلظت  که  می باشد  سلولی(  درون  )الکترولیت 
بیشتر از غلظت پتاسیم بیرون سلولی است. پتاسیم در تعادل 
آب، رهایش گلوکز به سلول، انتقال تکانه های عصبی و انقباض 

عضالنی دخالت دارد.
منابع غذایی: مرکبات، سیب زمینی، سبزی ها، شیر، گوشت، 

ماهی، موز.
است(،  مرتبط  بی اشتهای  )به  خون  پتاسیم  اُفت  کمبود: 
بی نظمی های ضربان قلب، گرفتگی عضالنی، اسهال و استفراغ 

مزمن.
مسمومیت: افزایش پتاسیم خون، وضعیتی که می تواند سبب 
بی نظمی ضربان قلب شده و عملکرد قلبی را تغییر دهد )ممکن 
است منجر مرگ شود( به همین دلیل به طور کلی مکمل های 

پتاسیم پیشنهاد نمی شود.
)Mg( منیزیوم

در  الکتریکی  پتانسیل  حفظ  و  ساز  و  سوخت  برای  منیزیوم 
ساز  و  سوخت  پروتئین،  )ساختار  عضالنی  و  عصبی  سلولهای 

گلوکز، ساختار استخوان، انقباض عضالنی( ضروری است.
منابع غذایی: شیر و فرآورده های آن، گوشت، آجیل، غالت، 

سبزیهای برگ دار تیره، میوه.
کمبود: سبب رعشه و تشنج، ضعف عضالنی، گرفتگی عضالنی 

و بی نظمی ضربان قلب می شود.
مسمومیت: استفراغ، تهوع، اسهال.

)CL( کلر
کلر مادة معدنی بیرون سلولی است که برای حفظ تعادل آب و 
بنابراین عملکرد طبیعی سلول ضروری است. همچنین، ترکیب 
توسط  که  کلری  کل  نهایت،  در  است.  معده  اسید  در  مهمی 
بستگی  سدیم(  )کلرید  نمک  قرص  به  می شود  دریافت  انسان 
از  است. چون  برابر  هم  با  کلر  و  دریافت سدیم  بنابراین  دارد، 
دست دادن کلر ارتباط نزدیکی به از دست دادن سدیم دارد، از 

این رو، کمبود یکی به کمبود دیگر مربوط است.
منابع: قرص نمک )60% کلر و 40% سدیم( 

کمبود: استفراغ پی در پی، تعریق شدید، اسهال زیاد. اگر چه 
به ندرت روی می دهد اما ممکن است سبب تشنج شود.

مسمومیت: اگر بیش از حد مصرف شود با پُر فشاری خون )از 
سدیم( ارتباط دارد. 

منبع: ویكی پدیا
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َوَرسخواران، طاِرس، سله بن، وشتان، طحنه
جادة  در  ارجمند  شهر  آسفالت  خروجی  به  شدن  وارد  با 
خروجی  خود  راست  کیلومتر، سمت   2 پیمودن  و  فیروزکوه 
طارس  تاریخی  روستای  سمت  به  که  می بینید  آسفالته ای 
می رود. فاصلة طارس تا این خروجی حدود 5 کیلومتر است. 
حدود 14 کیلومتر راه را ادامه دهید تا بعد از روستای سله بن، 
وارد فرعی آسفالت روستای َوَرسخواران شوید. از این دوراهی 
حدود 2,5 کیلومتر برانید تا به روستای دریابک برسید. کمی 
بعد از روستای دریابک، خروجی آسفالت دیگری پیش روی 
شما قرار خواهد گرفت. راه سمت راست بعد از 2 کیلومتر به 
روستای طحنه و راه سمت چپ بعد از ٣ کیلومتر به روستای 
روستاهای  به  رسیدن  تا  مسیر  دو  هر  می رسد.  ورسخواران 

طحنه و ورسخواران آسفالت هستند.
شده  واقع  کمرین  کوه  شرقی  جنوب  در  طاِرس  روستای 

متری   800 فاصلة  در  دارد.  مشهور  تاریخی  اثر  دو  و  است 
شمال شرقی این روستا تپة کوچکی به ابعاد تقریبی 50*50 
وجود دارد که بقعة امام زادگان احمد و محمود باالی آن 
و  سنگ  الشه  از  بوده،  برج  شبیه  امام زاده  بنای  دارد.  قرار 
شکل  داخل،  از  گنبد  نوع  است.  شده  ساخته  ساروج  مالط 
پیازی دارد اما از بیرون به صورت ُرک )مخروطی( است. بدنة 
داخلی امام زاده و گنبد از گچ و نمای خارجی از سیمان سفید 

پوشیده شده است.
در 500 متری شمال امام زادگان احمد و محمود، برج سنگی 
یا گنبد گبری وجود دارد. این بنای هشت ضلعی روی تپه ای 
واقع شده است. مصالح آن را الشه سنگ، قلوه سنگ، مالط 
بیرون  و  داخل  از  برج  نمای  داده اند.  تشکیل  گچ  و  ساروج 
هشت ضلعی است و ترکیب آن از کف تا نوک گنبد یکسان 

می باشد.

ایـرانگـردی
جاذبه های گردشگری جادة فیروزکوه
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با  گبری  گنبد  و   29٣5 شمارة  با  محمود  و  احمد  امام زاده 
شمارة 29٣6 در تاریخ 1٣79/9/20 در فهرست آثار ملی ایران 

به ثبت رسیده اند.
قدمگاه  کنار  روستا،  این  انتهای  در  َوَرسخواران  آبشار 
خضر نبی قرار دارد. به دلیل فضای کوچک روستا، به ویژه در 
روزهای تعطیل، خودرو خود را همان ابتدای روستا بگذارید و 
به طرف قدمگاه به راه بیفتید. فضای مقابل قدمگاه با درختانی 
قطور جای مناسبی برای استراحت و رفع خستگی است. در 
چند قدمی بنای قدمگاه، چشمه ای خنک با آب گوارا وجود 
دارد که از منبعی بیرون می ریزد و رودخانه و آبشار ورسخواران 
را تشکیل می دهد. این رودخانة زالل بعد از پیمودن مسیری 

به طول حدوداً 4,5 کیلومتر، به سد نمرود می ریزد.
و سه طاق  تویزه1  نبی شامل چهار  قدمگاه خضر  بنای 
جناغی می باشد که در میانه های تویزه ساخته شده است. 
محراب  آن  در  که  است  مستطیلی  قاب  یک  آن  داخل 
دیگری با سقف جناغی دیده می شود. بنای داخلی قدمگاه 
گچ اندود شده است و مصالح اصلی آن را نمی توان دید اما 
می شود تشخیص داد که مصالح اصلی را الشه سنگ و 
مالط ساروج تشکیل داده است. گفته می شود قدمت بنای 
اصلی قدمگاه حضرت خضر به قرون سوم و چهارم هجری 
قمری باز می گردد. تپة دوبرار و قلعة سر َوَرسخواران 
از دیگر آثار تاریخی این منطقه می باشد که اطالعات دقیق 

چندانی از آن در دست نیست.
می شود  مشاهده  کوچکی  تَنگ  چشمه،  جنوب  جهت 

فقط  اکنون  اما  است  بوده  آب  جریان  مسیر  که 
این  می دهد.  جای  خود  در  را  فصلی  سیالب های 
تنگ که بیشتر اوقات خشک است، حدود یک و نیم 
کیلومتر ادامه دارد و بعد از آن با عریض تر شدن دره، 
تا دامنه های انتهایی خط الرأس دوبرار ادامه می یابد.
خیابان  شدید،  طحنه  روستای  وارد  که  هنگامی 
اصلی روستا را به جهت غرب ادامه دهید. به تدریج 
از روستا خارج می شوید و از کنار آرامستان روستا 
از  زیبایی  نمای  قسمت  این  در  می کنید.  عبور 
روستا پشت سرتان می بینید. اگر این جادة خاکی 
منطقة  وارد  رودخانه،  از  عبور  با  دهید،  ادامه  را 
وجود  بر  عالوه  منطقه  این  می شوید.  عشایری 
تهیة  برای  کندوهایی  آن ها،  به  مختص  چادرهای  و  عشایر 
می توانید  است.  محترم  عشایر  این  به  متعلق  که  دارد  عسل 
عسل و محصوالت دامی را از آنجا تهیه کنید. هنگامی که به 
محدودة عشایر رسیدید، دو درة زیبا و صعب العبور در جهت 

جنوب مشاهده می کنید که به سمت باال شیب دارند. 
دره  سیاه  به  که  آنها  از  یکی  حد  از  بیش  تَنگی  دلیل  به 
معروف است و سایه بودن آن، می توانید تا اواخر بهار در آنجا 
البته این کار نیازمند رفتن داخل دره و تحمل  برف ببینید. 
ارتفاعات  این  کوه های  در دل  است.  مسیر  آن  دشواری های 
حفره های کم عمقی مشاهده می شود که زیبایی خاص خود 

را دارند.
دارند،  عالقه  دره نوردی  مسیرهای  اکتشاف  به  که  کسانی 
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1   - تویزه در لغت به معنی قوس و قزح و شاخه های خمیده می باشد و در اصطالح معماری سنتی، 
باریکه های باربری از سقف های قوسی شکل است که عامل انتقال فشار به دیواره های جانبی و پایینی 

می باشد. 

می توانند با ارتفاع گرفتن از جهت غربی سیاه 
دره تا باالی دره بروند و از داخل دره به طرف 
کاری  بدون شک چنین  کنند.  پایین حرکت 
مستلزم داشتن وسایل فرود، حمایت و تجربة 

چنین کاری است.
متری   600 حدود  در  بن  سله  باستای  تپة 
شمال شرقی روستای سله بن، در محلی به نام 
ارتفاع حدود  با  “لزورمحله” قرار دارد. این تپه 
10 متر میان چمن واقع شده است. سفال های 
و  خاکستری  موارد  برخی  در  و  نخودی  قرمز، 
خرده استخوان انسان روی سطح دامنه های تپه 
به چشم می خورد که وجود قبرستانی از هزارة 

اول را در این تپه به یقین نزدیک می کند.
تاریخ  در   4914 شمارة  با  باستانی  تپة  این 
ثبت  به  ملی  آثار  فهرست  در   1٣80/12/19

رسیده است.
امام زاده  بقعة  وشتان،  روستای  میانة  در 
سید مظفرالدین بن موسی بن جعفر وجود 
دارد. بخش اصلی این بقعه شامل برج مقبره ای 
است که هشت ضلع دارد و مصالح آن از سنگ 
الشه و مالط ساروج بوده، گنبد آن از داخل و 
خارج مترک و هشت ضلعی است. بخش فرعی 
امام زاده شامل اتاق مربع شکل و ایوان است و 
دری چوبی ایوان را به اتاق مرتبط می کند. از 

آنجا نیز دری به داخل بقعة اصلی باز می شود. بنای اصلی این 
بقعه با توجه به نوع معماری آن، به قرن هفتم و هشتم هجری 
وشتان  روستای  گبری  قبرستان  تپة  می شود.  مربوط  قمری 

نیز در 400 متری شمال غرب روستای وشتان قرار دارد که 
را  تاریخ آن  تپه،  پراکنده در سطح  و مصالح  تکه های سفال 
تا دورة سلجوقی  از میالد و دورة اسالمی  اول قبل  به هزارة 
می رساند. طباخی و تهیه غذای ِدنج در روستای وشتان آمادة 

تهیه غذا برای مسافران است.
چادرزدن در حیاط قدمگاه خضر نبی در روستای ورسخواران 
با هماهنگی دهیاری روستا، گزینة خوبی برای اقامت محسوب 
می شود. اجارة خانة محلی هنوز در روستاهای ورسخواران و 

طحنه معمول نشده است. 

منبع:
مهدی  نظری،  احمد  فیروزکوه/  جادة  گردشگری  جاذبه های   

ورکش با مقدمة دکتر منوچهر ستوده
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*سویه های جدید کرونا برای کودکان چه خطراتی دارد؟
نوع پیشرفته و جهش یافتة این ویروس در سایر کشورها نیز 
شیوع پیدا کرده و دانشمندان نیز در حال بررسی این سویه ها 
هستند تا جزئیات بیشتری دربارة اثرات آنها، از جمله بر روی 
جدیدی  شواهد  کارشناسان  گفتة  طبق  کنند،  پیدا  کودکان 
مبنی بر هدف قرار گرفتن کودکان بر اثر این سویه های جدید 

کشف نشده و ابتال آنان همانند بزرگساالن امکان دارد.
رعایت  به  تشویق  را  فرزندانشان  خانواده ها  می شود  توصیه 
دستورالعمل های بهداشتی کنند تا به این ویروس مبتال نشوند 
و زنجیرة آن هر چه زودتر قطع شود. البته تزریق واکسن به 
منظور مبتال نشدن به این ویروس نیست و امکان ابتال در بین 

افراد همچنان وجود دارد.
در صورتی که افراد واکسن های خود را به صورت کامل تزریق 
کرده باشند و عالئم کرونا در آن ها دیده شود، باید به پزشک 
و بیمارستان برای انجام تست PCR و درمان مراجعه کنند، 

چراکه امکان مبتال شدن وجود دارد.
افراد به هر موضوعی در فضای  همچنین توصیه می شود که 
و در صورتی که سؤاالتی دربارة کرونا  نکنند  اعتماد  مجازی 

داشتند، به منابع معتبر پزشکی مراجعه کنند.
و  ابتال  کاهش  موجب  قلبی  بیماران  واکسیناسیون   *

مرگ  و میر ناشی از کرونا می شود.
دانشگاه  عروق  و  قلب  متخصص  ضیایی  نغمه  دکتر  گفتة  به 
علوم پزشکی بابل، دیده  شده بیماران قلبی عروقی در معرض 
ابتالی شدیدتر و بستری بیشترند و میزان مرگ ومیر در آنها 
باالتر است بنابراین واکسیناسیون می تواند به میزان زیادی از 

ابتال، بستری شدن و میزان مرگ ومیر جلوگیری نماید.

هرآنچه در مورد کروناویروس باید بدانیم
گردآوری: مریم میرسلیم

سیستم  در  لخته  ایجاد  زمینة  واکسیناسیون  *آیا 
شریانی یا وریدی را تشدید می کند؟ 

بیماری  خود  به  ابتال  زمان  در  لخته  ایجاد  خطر  و  احتمال 
کووید-19 بسیار بیشتر از زمانی است که واکسینه می شویم و 
با در نظر گرفتن این نسبت  همة ما باید متقاعد شویم منفعت 

تزریق واکسن از ضررش بیشتر است.
* احتمال مرگ ناشی از کرونا در افراد واکسینه نشده 

11 برابر افراد کاماًل واکسینه شده است.
بیماری  پیشگیری  و  کنترل  مرکز  مطالعات  آخرین  نتایج 
از کرونا در  ناشی  نشان داد که احتمال مرگ   CDC آمریکا 
افراد واکسینه نشده 11 برابر افراد کاماًل واکسینه شده است. 
این شواهد نشان داد که واکسیناسیون علیه کرونا محافظت 
بسیاری را در مقابل ویروس کرونا ایجاد می کند،حتی در مقابل 
واریانت دلتا، همچنین افراد واکسینه شده حدود 5 برابر کمتر 
احتمال مبتال شدن و 10 برابر کمتر احتمال بستری شدن در 

بیمارستان دارند.
به  کرونا  واکسن های  جهانی:  بهداشت  *سازمان 

همه گیری پایان نمی دهند.
کووید-19  واکسن های  داد  هشدار  جهانی  بهداشت  سازمان 
تدابیر  باید  پایان نمی دهند و مقامات کشورها  به همه گیری 
اتخاذ  را  کرونا  ویروس  ناگزیر  شیوع  با  مقابله  برای  تدریجی 

کرده و شرایط کشور را با این موضوع وفق دهند.
بهداشت  در سازمان  فوریت های سالمت  برنامة  اجرایی  دبیر 
جهانی گفت: فکر می کنم ویروس کرونا فعاًل با ما خواهد بود و 
مانند ویروس آنفوالنزا تحول پیدا خواهد کرد و به سویه های 

جدید تبدیل گشته و بر بدن ما تأثیر خواهد گذاشت.
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* تزریق ُدز یادآور واکسن کرونا ضروری است.
یادآور  ُدز  تزریق  جهانی،  بهداشت  سازمان  گزارش  اساس  بر 
واکسن کرونا برای افرادی که دارای بیماری های پرخطر بوده 
یا کسانی که احتمال درگیری دوبارة کرونا را دارند، ضروری 

است و این ُدز، اطمینان از اثر واکسن را تأیید می کند.
هدف  و  نقش  و  ندارد  ایمنی  درصد   100 واکسنی  هیچ 
دلیل  همین  به  است،  کرونایی  تلفات  کاهش  واکسیناسیون 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی از جمله زدن ماسک و حفظ 

فاصلة اجتماعی بسیار مهمتر است.
*دستور غذایی حاوی سبزیجات خطر ابتال به کرونا را 

کاهش می دهد.
باال  کیفیت  با  غذایی  دستور  که  افرادی  دریافتند  محققان 
غذایی  دستور  که  افرادی  از  کمتر  درصد  داشتند حدود 10 
با کیفیت پایین داشتند به بیماری کووید -19 و 40 درصد 

کمتر به بیماری شدید مبتال شده بودند.
دستور های غذایی با کیفیت باال حاوی غذا های گیاهی 
ماهی های  و  کامل  غالت  و  سبزیجات  میوه ها،  مانند 
دستور های  و  شده  فرآوری  کمتر  غذا های  چرب، 
از  غنی  غذایی  دستورهای  پایین  کیفیت  با  غذایی 
غذا های  کم  مقادیر  و  شده  تصفیه  کربوهیدرات های 

گیاهی اند. 
به  ابتال  خطر  و  غذایی  دستور  کیفیت  بین  رابطة 
کووید -19 همچنان پس از محاسبة همة عوامل شامل 
استعمال  سابقة  قومیت،  بدنی،  تودة  شاخص  سن، 
بهداشتی  زمینه ای  شرایط  و  بدنی  فعالیت  دخانیات، 
نیز  تراکم جمعیت  از ماسک و  است، عادات استفاده 

در نظر گرفته شد. 
تأثیر دستور غذایی با شرایط زندگی فردی تقویت شد، 
زیرا افرادی که در محله های کم درآمد زندگی می کردند 
و دستور غذایی با کیفیت پایین داشتند 25 درصد بیشتر 
از سایر افراد  در معرض خطر ابتال به کووید-19 بودند.

نتایج، محققان تخمین می زنند که اگر  این  بر اساس 
وضعیت  و  غذایی  دستور  کیفیت  در  تفاوت ها  این 
از  می توان  باشد،  نداشته  وجود  اجتماعی  و  اقتصادی 

یک چهارم موارد ابتال به کووید-19 جلوگیری کرد.
غذا های  به  بهتر  دسترسی  که  می دهد  نشان  امر  این 
مغذی و سالم می تواند برای بهبود سالمت عمومی، به ویژه در 

بین افراد محروم جامعه، مؤثر باشد.
پروفسور تیم اسپکتور، استاد اپیدمیولوژی در دانشکده علوم 
نشان  و  دارد  مطابقت  نتایج  با  یافته ها  این  می گوید:  زندگی 
باالتر)باسطوح  کیفیت  با  غذایی  دستور  که  افرادی  می دهد 
پایین غذا های بسیار فرآوری شده( دارند، مجموعة سالم تری 

از میکروب های مفید در رودة آنها وجود دارد.
گیاهان  داشتن  اما  کنید،  گیاهخواری  نیستید  مجبور  شما 
افزایش سالمت  برای  عالی  راه  یک  غذایی  دستور  در  متنوع 
میکروبیوم روده، تقویت ایمنی و سالمت کلی بوده و به طور 

بالقوه خطر ابتال به کووید-19 را کاهش می دهد. 

منبع:
 مرکز بهداشت و سالمت کشور

@Behdasht_iran
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* در اثر شدت بیماری کووید -19 و استفادة بیش از حد از کورتون ها، سیستم ایمنی 
بدن  ضعیف می شود در نتیجه عفونت های فرصت طلب و قارچی ایجاد می شود.

*
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فرازی از زندگینامة شهـدا

انم شهید  واالمقام :مسعود حیدری فر
محل تولد:کرمانشاه 

1342 
1360 

    تولد:  
 رعوج: 

شهید مسعود حیدری فر در سال 1٣42 در کرمانشاه به دنیا 
اینکه  تا  داد  ادامه  در همین شهر  را  تحصیالت خود  و  آمد 

ایام انقالب رسید.  
بواسطة فعالیت های بسیار زیادی که داشت )قبل از پیروزی 
انقالب اسالمی( و از سال 56 در تظاهرات علیه رژیم منحوس 
طاغوت، یکبار به همراه یکی دیگر از برادران خود در 10 دی 

ماه 1٣57 توسط دژخیمان طاغوت مجروح شد. 
تروریستی  گروه های  با  برای مقابله  انقالب  پیروزی  از  پس 
جهانی  استکبار  توسط   که   ... و  منافقین  مانند  خطرناکی 
در  آنها  با  مبارزه  صرف  را  خود  عمر  می کردند  فعالیت 
تروریستی  گروهک  با  مبارزه  و  کرمانشاه  تیمی  خانه های 
ترور  را  بیگناه  شهروندان  از  نفر   1700 حدود  منافقین که 

کردند، کرد.
پس از آن جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شروع و بالفاصله 
از  دیگر  یکی  همراه  به  و  رفت  کشور  غرب  جبهه های  به 
در  حیدری فر(  محمد رسول  حاج  )شهید  خود  برادران 
عملیات بازی دراز شرکت کرد و در سن 19 سالگی به عنوان 
یکی از فرماندهان در دفاع مقدس حضور یافت. در آذر ماه 
به  گیالنغرب(  )شیاکوه  مطلع الفجر  عملیات  در  و   1٣60

شهادت رسید. 
سال  مرداد   21 در  نهایتاً  بودن  مفقوداالثر  ماه  چند  از  پس 
1٣61 پیکر مطهرش در زیر آفتاب سوزان کوه های شیاکوه 
شهیدپرور  مردم  دست  روی  و  شناسایی  گیالنغرب  منطقة 
کرمانشاه تشییع و در مزار شهدای کرمانشاه به خاک سپرده 

شد.

حضور  جنگ  جبهه های  در  دیگرش  برادر  چهار  همزمان 
داشتند که بارها مجروح شدند، یکی از برادرانش )شهید حاج 
محمد رسول حیدری فر( هم در سال 1٣60 به شدت مجروح 
)70 درصد( شد که در سال 1٣91 در اثر تحمل درد و رنج 

ناشی از جراحات به شهادت رسید. 
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همچنین  و  فرزایی  یزدان  بیگلری،  حسین  خاوران،  محمود 
منوچهر عزیزی از مربی های خوب و با سابقة کشتی بودند و 
همة این پیشکسوتان به عنوان مربی شهید مسعود حیدری فر 
در نوجوانی و جوانی برای تمرین با مسعود در ارتباط بوده و 
از اخالق پسندیده اش یاد می کردند. شهید مسعود حیدری فر 
گردن  به  اول  را  آن  می کرد  کسب  کشتی  از  نشانی  هرگاه 
خواهرش، لیال می آویخت و برای گرفتن مژدگانی نزد مادرش 

می برد و اشک شوق را در چشمانش نظاره می کرد و بر دستانش 
بوسه می زد. محمود خاوران، یکی از مربی های شهید مسعود 
مربیگری  مسئولیت  من  می گوید:  او  خصوص  در  حیدری فر 
کشتی شهید مسعود حیدری فر را در سنین نوجوانی و جوانی 
ایشان بر عهده داشتم و در بزرگسالی در سالن تختی واقع در 
میدان جوانشیر که به نام شهید عباس رضایی متبرک است 
تحت نظر مربیگری آقای حسین بیگلری آموزش می دیدند. 
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و  غریق  نجات  فدراسیون  سالیانة  و  عمومی  مجمع 
سال  در  فدراسیون  عملکرد  بررسی  منظور  به  غواصی 
99 برگزار شد، این مجمع با تصویب گزارش های ارائه 
روابط  گزارش  به  بود.  همراه  حوزه ها  تمام  در  شده 
عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، مجمع عمومی 
ارائه  و  عملکرد  بررسی  منظور  به  فدراسیون  سالیانه  و 
چهارشنبه  امروز   99 سال  در  مربوطه  گزارش های 
توسعة  معاون  نژاد  علی  مهدی  ریاست  به  تیرماه(   9(
ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان و با 
حضور مهدی حیدری رئیس فدراسیون در سالن فارسی 

آکادمی ملی المپیک برگزار شد.
به  ملی  تیم های  بر  نظارت  مرکز  رئیس  فخری  پیمان 
مدیر  خسروی  علی  با  همراه  المپیک  ملی  نمایندگی کمیتة 
کل دفتر امور مشترک فدراسیون ها و مهدی مستجاب الدعوه 
مسئول امور مجامع فدراسیون ها از دیگر افراد حاضر در مجمع 
رئیس  نواب  قیاسی  شادی  و  ارشدی  مجتبی  همچنین  بودند. 
فدراسیون، هاشم محتشمی سرپرست دبیری، مهدی شبستری 
با حسین  همراه  فدراسیون  بازرس  کوهی  مرتضی  و  خزانه دار 
اکبرنژاد و احمد محمدی )نمایندة باشگاه ها(، سلین میرزائیان و 
خشایار حسینیان )نمایندة ورزشکاران(، آرین شایسته )نمایندة 
جوکار  مسعود  داوران(،  )نمایندة  خمجانی  حبیب  مربیان(، 
)نمایندة  رواسی زاده  محمد  دانشگاهی(،  ورزش های  )نمایندة 
)نمایندة  گل پرور  محمد جواد  دانش آموزی(،  ورزش های 
ورزش های کارگری( و محمد حسین فرضی )حسابرس مستقل( 
در مجمع حضور داشتند. سایر اعضای مجمع به صورت وبینار 
قرار گرفتند. مهمترین  برگزاری مجمع  و روند  امور  در جریان 

دستورالعمل های مجمع: 
* ارائة گزارش عملکرد فدراسیون توسط مهدی حیدری رئیس 

   فدراسیون 
*بررسی گزارش حسابرس مستقل فدراسیون 

عملکرد  دوره  حساب  صورت  و  مالی  گزارش  بررسی  و  ارائه   *
    سالیانة فدراسیون توسط خزانه دار

* ارائة گزارش بازرس قانونی 
* بررسی و تصویب برنامة عملیاتی و بودجة سال جاری  
* بررسی و تصویب کلیات آئین نامة اجرایی و انضباطی

این مجمع در شرایطی برگزار شد که مهدی حیدری از بهمن 
ماه سال گذشته ریاست فدراسیون را بر عهده گرفته و بر همین 
 اساس این اولین مجمع در دورة ریاست وی به حساب می آید.
فعالیت های  از  آغاز مجمع، مهدی حیدری گزارش کاملی  در 
فدراسیون طی سال گذشته که در حوزه های مختلف انجام شد 
ارائه کرد. همچنین محمدحسین فرضی حسابرس مستقل  را 
با  که  کرد  ارائه  را  گذشته  سال  به  مربوط  گزارش  فدراسیون 
رأی اعضای مجمع به تصویب رسید. در بخشی دیگر از  مجمع، 
علی نژاد  درخواست  به  واکنش  در  خزانه دار  شبستری  مهدی 
گزارشی از وضعیت مالیاتی فدراسیون ارائه کرد، وی همچنین 
به کمک های مالی دریافتی از وزارت ورزش، کمیتة ملی المپیک 
اشاره کرد. گزارش ارائه شده توسط خزانه دار هم پس از بحث 
بازرس  کوهی،  مرتضی  رسید.  تصویب  به  الزم  بررسی های  و 
فدراسیون هم در ادامة مجمع گزارش مربوط به این حوزه را 
بررسی  رسید.  تصویب  به  اعضا  اکثریت  رأی  با  که  کرد  ارائه 
حیدری  مهدی  توسط   1400 سال  تقویم  عملیاتی  تصویب   و 

بخش دیگر مجمع بود که با رأی اعضا به تصویب رسید.
مهدی حیدری: پیگیر واکسیناسیون منجیان غریق هستیم
رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی در جریان مجمع عمومی 
در  فدراسیون  عملکرد  گزارش  ارائة  فدراسیون ضمن  سالیانه  و 
سال گذشته و تقویم سال جاری از مکاتبات صورت گرفته برای 
واکسیناسیون منجیان غریق خبر داد. مهدی حیدری با بیان اینکه 
سال 99 فدراسیون با تغییر و تحوالت زیادی مواجه بود، گفت: 
سال گذشته اکثر فدراسیون ها تحت الشعاع کرونا بودند، ما هم 
مستثنی نبودیم بطوریکه برخی از بخش های تقویم اجرایی نشد 

مجمع عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی   اخبار
1400/04/0۹                
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 اخبار و گزارش های خبری

مهدی علی نژاد: وزارت ورزش و جوانان در کنار فدراسیون 
نجات غریق و غواصی است 

معاون وزارت ورزش و جوانان که ریاست مجمع عمومی و سالیانة 
بر حمایت  بر عهده داشت  را  و غواصی  نجات غریق  فدراسیون 
پایانی مجمع  تأکید کرد. در بخش  فدراسیون  از  وزارتخانه  این 
مهدی علی نژاد گفت: فدراسیون های آبی در دورة کرونا آسیب 
زیادی دیدند چرا که در بیشتر ایام سال اماکن آبی تعطیل بودند، 
البته با پیگیری های صورت گرفته استخرهای روباز آغاز به فعالیت 
گروه  شامل  که  سرپوشیده  استخرهای  داد:  ادامه  وی  کرده اند، 
در  باشند،  فعال  می توانند  زرد  شهرهای  در  فقط  هستند  سوم 

در  که  آسیبـی  کل 
دورة کرونا به اماکن 
استخرهای  و  آبی 
وارد  سـرپـوشیـده 
شد غیـرقابل جبران 
بانک ها  البته  است، 
به باشگاه دارها مبلغ 

به طوالنی شدن  توجه  با  که  کردند  تومان کمک  میلیارد   250
با توجه به  همه گیری کرونا کافی نیست. علی نژاد تأکید کرد: 
واکسیناسیون  عمومی که  با  امیدواریم  ایام کرونا  طوالنی شدن 
قرار است تا پایان فصل پاییز انجام شود، شرایطی ایجاد شود که 

در سال جاری به بازگشایی استخرها برسیم.
معاون وزیر با بیان اینکه در عین حال مشکالت مالی برای استان ها 
که با دریا سر و کار دارند، ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: این 
وزارت  طریق  از  ما  که  شده اند  زیادی  آسیب  متحمل  استان ها 
کشور پیگیر مسئله هستیم تا با پرداخت هایی به ویژه به مناطق 

ساحلی، کمک حال منجیان غریق باشیم. 
کرد:  تأکید  غواصی  و  غریق  نجات  فدراسیون  مجمع  رئیس 
فدراسیون نجات غریق و غواصی با دیگر فدراسیون ها متفاوت 
است، در زمینة سالمت کار می کند در عین  حال در موضوع 
این  حوزه  فعالتر شدن  به  ما  امید  باشد.  مؤثر  غواصی می تواند 
فعالیت  حوزه  ارگان ها  این  سایر  همکاری  با  امیدواریم  است، 
خود را سریعتر آغاز کند. وی با تأکید بر اینکه مهدی حیدری 
برای  وی  اقدامات  امیدوارم  شد:  یادآور  است،  ورزش  بدنة  از 
از  دارد  جا  البته  باشد،  راه گشا  غواصی  و   غریق  نجات  جامعة 
پیش  که  زحماتی  خاطر  به  مستجاب الدعو ه  و  نوری  ایلخان 
کنیم.  تشکر  شدند،  متحمل  فدراسیون  این  برای  این   از 
و  ورزش  وزارت  گفت:  پایان  در  جوانان  و  ورزش  وزیر  معاون 
جوانان کنار فدراسیون است و تا به امروز حمایت های خوبی از 

فدراسیون کرده است. 

با این حال فعالیت های پیش بینی شدة زیادی به سرانجام رسید
دوره های  برگزاری  در  شده  انجام   اقدامات  از  گزارشی  حیدری 
آموزشی داوری و مربیگری غواصی و  نجات غریق، انعقاد تفاهم 
نامه های همکاری، فعالیت فرهنگی و  همچنین دیگر اقدامات انجام 
شده ارائه کرد. به گفتة وی برگزاری ٣15 دورة نجات غریق به 
صورت غیرحضوری، 2 دورة داوری نجات غریق، 6 دورة مربیگری، 
7 دورة نجات غریق درجة 2 همراه با برگزاری 2٣2 دورة غواصی 
2  ستاره، 78 دورة غواصی ٣ ستاره، 24 دورة امداد و  نجات و 19 
اجرا شده  فعالیت های  از جمله  بازآموزی مدرسی غواصی  دورة 
بود، وی همچنین از برگزاری مسابقة عکاسی از محیط زیست، 
راستای  در  فدراسیون  قایقرانی  با  همکاری  تفاهم نامة  امضای 
پاکسازی دریاچة آزادی یاد کرد. در بخش دیگری از مجمع در 
رابطه با تقویم 1400، حیدری به کارگاه ها و دوره های آموزشی 
برگزاری  غواصی،  و  غریق  نجات  داوران  و  مدرسان  بازآموزی  و 
کارگاه های حقوقی و ... که برای اجرایی شدن در مقاطع زمانی 
مختلف پیش بینی شده اند، اشاره کرد، وی همچنین اشاره ای هم 
به برگزاری هفتة پیشگیری از غرق شدگی و فعالیت های گستردة 

انجام شده در این زمینه داشت.
رئیس فدراسیون نجات غریق و  غواصی به آمار مغروقان اشاره 
در  مغروقان  تعداد  آماری،  گزارش های  طبق  اینکه  و   کرد 
استخرهای ورزشی نسبت به استخرهای کشاورزی کمتر است، 
وی در همین رابطه به طرح ایمن سازی استخرهای کشاورزی و 

برنامه ریزی های انجام شده در این زمینه اشاره کرد.
حیدری همچنین یادآور شد که از این پس دورة ویژة مدیران 
و  غریق  نجات  فدراسیون  مشترک  همکاری  با  آبی  اماکن 
از  غواصی و فدراسیون شنا برگزار می شود، وی در این بخش 
حمایت های دکتر علی نژاد برای اجرایی شدن این طرح تقدیر 
این  مکاتبات  از  همچنین  غریق  نجات  فدراسیون  رئیس  کرد. 
فدراسیون با وزارت ورزش و جوانان و ستاد ملی مبارزه با کرونا 
برای واکسیناسیون منجیان غریق خبر داد و اینکه تالش این 

است طرح مورد نظر امسال به سرانجام برسد.
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غواصی،  و  غریق  نجات  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
این نخستین نشست مشترک با نواب رئیس بانوان هیأت های 
استانی بود که با حضور مهدی حیدری رئیس و شادی قیاسی 
دبیری  هاشم محتشمی سرپرست  با  بانوان همراه  رئیس  نایب 

فدراسیون برگزار شد. 

از  پیشگیری  کمیتة  مسئول  گفتة  به 
و  غریق  نجات  فدراسیون  غرق شدگی 
به منظور کاهش  این کمیته  غواصی، 
آمار مغروقان در استخرهای کشاورزی، 
و  استخرها  این  ایمن سازی  طرح 
به  دارد.  برنامه  را در  آموزش همگانی 

بیژن  غواصی،  و  غریق  نجات  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش 
پیریایی مسئول کمیتة پیشگیری از غرق شدگی با اشاره به آغاز 
فصل گرما و افزایش آمار مغروقان در این ایام سال، از برنامه های 
این کمیته برای ایمن سازی استخرهای کشاورزی خبر داد. وی 
با تأکید بر اینکه دمای هوا یکی از مهمترین شاخص ها در آمار 
غرق شدگی است، گفت: گزارش های ارائه شده در رابطه با میزان 
غرق شدگی در ماه های گرم نسبت به دیگر ایام سال چند برابر 
و بعضاً 10 برابر است. مسئلة دیگر اینکه طی ماه های گذشته به 
دلیل عدم فعالیت اماکن آبی، استخرها، پارک های آبی و ... تمایل 
افراد به حضور در آب های آزاد بیشتر شده و همین مسئله هم در 

افزایش آمار مغروقان در فصل گرما بی تأثیر نیست. 
اماکن  تفکیک  به  گذشته  سال  در  غرق شدگی  آمار  به  پیریایی 
آبی اشاره کرد و ادامه داد: طبق این آمار رودخانه ها، استخرهای 
کشاورزی، دریا، کانال های آبی و ... اماکنی هستند که به ترتیب 
کمیتة  است.  شده  گزارش  آنها  در  غرق شدگی  آمار  بیشترین 
پیشگیری از غرق شدگی با لحاظ کردن این آمار طرح ایمن سازی 
و آموزش همگانی برای هر یک از این اماکن را در نظر گرفته است. 
این طرح  تأکید کرد:  از غرق شدگی  مسئول کمیتة پیشگیری 
به  آمار مربوط  آغاز می شود که طبق  استخرهای کشاورزی  با 
سال گذشته و از حیث آمار مغروقان بعد از رودخانه ها در ردة 
دوم قرار داشته است، وی با اشاره به آنچه باعث غرق شدگی در 
استخرهای کشاورزی می شود، خاطرنشان کرد: خارج شدن از 

استخرهای کشاورزی گاهی تقریباً غیر 
ممکن است چون جنس به کار رفته 
در بدنة این استخرها به گونه ای است 
که به خاطر ُسر بودن، باال رفتن از آن 
ممکن  غیر  غرق شدگی  از  فرار  برای 
غواصانی  حتی  دلیل  همین  به  است. 
استخرهای کشاورزی  وارد  هم که هنگام حادثه )غرق شدگی( 

می شوند با استفاده از طناب می توانند از آنها خارج شوند.
در  زنجیره ای  غرق شدگی  شاهد  بعضاً  اینکه  بیان  با  پیریایی 
استخرهای کشاورزی هستیم، خاطرنشان کرد: دلیل این اتفاق آن 
است که وقتی فردی در استخر کشاورزی گرفتار می شود، افراد 
دیگر برای کمک به او وارد آب می شوند غافل از اینکه  داشتن 
مهارت شنا به تنهایی نمی تواند در این مورد کمک حال باشد، 
و  فنون  با  که  می آید  بر  غریق  منجیان  عهدة  از  فقط  کار  این 
مهارت های الزم برای نجات افراد در اماکن آبی مختلف آشنایی 
دارند و همزمان  نگاه  را روی آب  دارند و می دانند چطور خود 
به فرد در حال غرق شدن کمک کنند یا مغروق را از آب بیرون 
عوامل  از  استانداردها  نکردن  رعایت  اینکه  بیان  با  وی  بیاورند، 
تأثیرگذار در غرق شدگی در استخرهاست، خاطرنشان کرد: بعضاً 
ساخته  استاندارد  حد  از  بیش  عمقی  با  کشاورزی  استخرهای 
می شوند یا حتی گاهی استخرها مجهز به تجهیزات کمکی برای 
نیستند. مسئول  مغروقان  به  کمک  و  حادثه  هنگام  به  استفاده 
کمیته پیشگیری از غرق شدگی تأکید کرد: بر همین اساس این 
کمیته طرح ایمن سازی استخرهای کشاورزی را در دستور کار 
تجهیزات الزم مجهز شوند،  به  استخرها  این  تا  است  داده  قرار 
دیگر اینکه آموزش همگانی برای کشاورزان و افراد بومی را هم در 
برنامه داریم که این بخش از برنامه با همکاری فدراسیون ورزش 

روستایی و بازی های بومی محلی انجام می شود. 

طرح ایمن سازی استخرهای کشاورزی و آموزش به منظور کاهش آمار مغروقان   اخبار
1400/04/13                                                  

با حضور شادی قیاسی؛  اخبار
نشست مشترک ارکان فدراسیون با نواب رئیس بانوان هیأت های استانی                         1400/04/14

شادی قیاسی در رابطه با برگزاری این نشست گفت: در راستای 
برگزاری مجمع عمومی فدراسیون که با حضور رؤسای هیأت های 
استانی برگزار شد، برگزاری این نشست مشترک با نواب رئیس 
بانوان را هم در برنامه قرار دادیم تا در جریان مسائل و موضوعات 
مرتبط با آنها قرار بگیریم، وی ادامه داد: در این نشست فعالیت ها 
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تیم های  وضعیت  بررسی  با  غواصی  و  غریق  نجات  فدراسیون 
 98 لیگ  در  شـرکت کننده 
نجات غریق و تعیین تیم های 
و  آقایان  بخش  دو  در  برتر 
بانوان، پروندة این رقابت ها را 
مختومه اعالم کرد. به گزارش 
فدراسیون  عمومی  روابط 
غواصـی،  و  غریـق  نجات 
نجات  باشگاهی  مسابقات 
غریق دو سال پیش در هر دو 
برگزار  بانوان  و  آقایان  بخش 

به دنبال  را  نیمه تمام ماندن رقابت ها  اما همه گیری کرونا  شد 
داشت بطوریکه در قسمت مردان مسابقات در دو مرحلة استخری 
برگزار شد اما برگزاری رقابت ها در بخش ساحلی انجام نشد، در 
قسمت بانوان هم تنها رقابت های مرحلة نخست استخری برگزار 

شد. 
و  ماند  ناتمام  غریق  نجات   98 لیگ  رقابت های  ترتیب  بدین 
سال 99 هم به دلیل ادامة شیوع ویروس کرونا پیگیری نشد، 
غریق طی  نجات  فدراسیون  مسابقات  کمیتة  راستا  همین  در 
نشستی بررسی این دوره از مسابقات به منظور مختومه اعالم 
کردن پروندة آن با تعیین تیم های برتر را در دستور کار قرار داد. 
این نشست با حضور هاشم محتشمی سرپرست دبیری فدراسیون، 
مجتبی ارشدی نایب رئیس فدراسیون، حبیب خمجانی مسئول 
کمیتة داوران و سرپرست فنی لیگ 98، محمد جواد پذیرفته 
مسابقات،  کمیتة  دبیر  ایران نژاد  و  مسابقات  کمیتة  سرپرست 

تیم های اول تا سوم لیگ ۹۸ نجات غریق مشخص شدند   اخبار
1400/04/1۸                                                  

ب(،  و  )الف  دلفین  ستارگان  باشگاه های  نمایندگان  همچنین 
عقـاب نهاجـا و نجـات غریق 
البــرز )حضـوری( و نمایندة 
تیـم های  بهـرود بهبـهان و 
)غیرحضـوری(  اهـواز  کارون 

برگزار شد.
بر این اساس از میان 8 تیم 
شرکت کننده در چهـارمین 
دورة لیگ نجات غریق آقایان 
و 10 تیم شرکت کننده در 
نجـات  لیـگ  دورة  دومیـن 

غریق بانوان، تیم های برتر بدین شرح معرفی شدند:

* بخش آقایان )دو تیم به صورت مشترک دوم شدند(
1- تیم دورتیک تهران )456 امتیاز( 

2- تیم عقاب نیروی هوایی ارتش )289 امتیاز(
2- تیم بهرود بهبهان )289 امتیاز(

 
* بخش بانوان

1- تیم ستارگان دلفین الف )191 امتیاز(
2- مدرسه نجات غریق البرز )177 امتیاز(  

٣- ستارگان دلفین )1٣0 امتیاز(  
اهدای کاپ،  با  تیم ها  این  از  نظر  طبق مصوبة نشست مورد 
تیم های  دیگر  از  قدردانی  می شود،  تقدیر  حکم  و  نشان 

شرکت کننده نیز در دستور کار است. 

و برنامه های چند ماه اخیر فدراسیون به خصوص در بخش بانوان 
تشریح وگزارش آن در اختیار نواب رئیس قرار گرفت. 

قیاسی با تأکید بر اینکه بخشی از نشست به مطرح شدن مسائل 
مربوط به نواب رئیس بانوان از طرف خود آنها اختصاص داشت، 
خاطرنشان کرد: تالش بر این بود تا با بحث و بررسی موضوعات 
مختلف، ارزیابی دقیق تری از وضعیت هیأت های استانی و فعالیت 
آنها در بخش بانوان داشته باشیم. نایب رئیس بانوان فدراسیون 
نجات غریق و غواصی تأکید کرد که برگزاری نشست مشترک با 
نواب رئیس بانوان هیأت های استانی برای ماه های آینده هم در 

برنامه خواهد بود. 
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بنگالدش  و  استرالیا  تانزانیا،  ایرلند،  مانند  نمایندگان کشورهایی 
کردند. تشریح  را  خود  شدة  پیش بینی  فعالیت های  و   برنامه ها 
روز جهانی پیشگیری از غرق شدگی در حالی در تقویم سازمان ملل 
قرار گرفته که فدراسیون نجات غریق و غواصی کشورمان امسال 
برای نخستین بار روزهای اول تا هفتم خردادماه را به عنوان هفتة 
پیشگیری از غرق شدگی اعالم کرد و ویژه برنامه های متنوعی را 
 طی این هفته توسط کمیتة پیشگیری از غرق شدگی اجرا کرد،
این کمیته درصدد آن است که ویژه برنامه و فعالیت هایی هم به 

مناسبت روز جهانی پیشگیری از غرق شدگی داشته باشد. 

در آستانة روز جهانی پیشگیری از غرق شدگی، نشست هماهنگی 
عضو  کشورهای  نمایندگان  حضور  با  روز  این  برنامه ریزی  و 

نشست هماهنگی روز جهانی پیشگیری از غرق شدگی با حضور نمایندة ایران   اخبار
1400/04/23                                                  

رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی بر اساس اساسنامة جدید 
فدراسیون های ورزشی »هاشم محتشمی راد« را به عنوان دبیرکل 
این فدراسیون منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون 
نجات غریق و غواصی، هاشم محتشمی راد در حالی با حکم مهدی 
حیدری رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی، متصدی دبیرکلی 
فدراسیون شده که طی ماه های گذشته به عنوان سرپرست، امور 
مربوط به این مسئولیت را پیگیری می کرد اما پس از اخذ تأییدیة 
مربوطه از نهادهای ذیصالح به این سمت منصوب شد. در حکم 

مهدی حیدری برای وی آمده است:
»با عنابت به تجربه، دانش و سوابق جنابعالی و مستند به بند پنج 
مادة 18 اساسنامة فدراسیون های ورزشی مصوب 1٣98/07/14 و 
1400/02/15 هیأت وزیران و در اجرای مادة 26 همان اساسنامه 

                                                                                                اخبار
دبیرکل فدراسیون نجات غریق و غواصی منصوب شد

 1400/06/21

به موجب این ابالغ به عنوان دبیر کل فدراسیون نجات غریق و 
غواصی منصوب می شوید. 

ضمن آرزوی موفقیت، شایسته است با بهره گیری از ظرفیت های 
 26 مادة  سه  بند  در  مندرج  وظایف  چهارچوب  در  و  موجود 

اساسنامة مزبور نسبت به انجام امور محوله اقدام فرمایید.« 

 فدراسیون بین المللی نجات غریق ILS از جمله ایران برگزار شد.
غواصی، 25  و  غریق  نجات  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
جوالی با تصویب سازمان ملل، روز جهانی پیشگیری از غرق شدگی 
این  برنامه ریزی  نشست  منظور  همین  به  است.   ILS تقویم  در 
روز به صورت وبینار و با حضور نمایندگان کشورهای مختلف و 
همچنین نمایندگانی از سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی 
برگزار شد. بیژن پیریایی مسئول کمیتة پیشگیری از غرق شدگی 
نشست  جریان  در  بود.  نشست  این  در  کشورمان  نمایندة 
شدگی  غرق  از  پیشگیری  جهانی  روز  برنامه ریزی  و  هماهنگی 
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غرق شدگي فدراسیون نجات غریق و غواصی جمهوری اسالمی 
ایران به مناسبت روز جهاني پیشگیري از غرق شدگي - یکشنبه 
غرق شدگی  از  پیشگیری  جهانی  روز  با  همزمان  و  مرداد  سوم 
فدراسیون نجات غریق و غواصی کارگاه نجات ایمن را برگزار 
کرد،  مدیریت این طرح را پوریا نیرومند عضو کمیتة پیشگیری 
نجات  مدرسان  و  کشور  قهرمانان  از  فدراسیون،  غرق شدگی  از 
این  شد،  ارائه  تصویري  گزارش  به صورت  بود-  عهده دار  غریق 

گزارش با استقبال افراد حاضر در وبینار همراه بود.
وجود  با  جاري  سال  طي  غرق شدگي  از  پیشگیري  کمیتة 
فعالیت هاي  و  برنامه ها  کرونا  از  حاصل  محدودیت هاي 
پویش  با  سال  ابتداي  از  برنامه ها  این  داشت،  توجهي  قابل 
»# قرن- بدون-غریق« آغاز شد و همزمان با روز جهاني پیشگیري 

از غرق شدگي پیگیري شد. 

با تصویب سازمان ملل و از سال جاري، 25 جوالي )٣ مردادماه( 
است. شده  نامگذاري  غرق شدگي  از  پیشگیري  جهاني   روز 
به   WHO جهانی  بهداشت  سازمان  روز  همین  مناسبت  به 
میزباني کمیسیون پیشگیری از غرق شدگی فدراسیون بین المللي 
نجات غریق ILS اقدام به برگزاري وبینار جهاني »پیشگیري از 

غرق شدگي« کرد.

وبینار جهاني »پیشگیري از غرق شدگي«  اخبار
استقبال از گزارش عملکرد ایران                                                                                  1400/05/07

»بازتاب های جهانی، ملی و محلی روز جهانی پیشگیری 
حضور  با  که  بود  نشست  این  عنوان   »2021 شدگی  غرق  از 
شدگی  غرق  از  پیشگیری  کمیسیون  رئیس  اسکار«  »جاستین 
فدراسیون بین المللی نجات غریق ILS به عنوان رئیس جلسه و 
نمایندگان سازمان بهداشت جهانی برگزار شد. بیژن پیریایی رئیس 
کمیتة پیشگیری از غرق شدگی به عنوان نمایندة ایران در این 
وبینار حضور داشت. در جریان این وبینار نمایندگان هر یک از 
قاره ها گزارش عملکرد قارة خود را ارائه دادند، دکتر »امي پدن« 
 ILS غریق  نجات  بین المللی  فدراسیون  نمایندة  عنوان  به  هم 
داد.  ارائه  را  منطقه  این  به  مربوط  اقیانوسیه گزارش  و  آسیا   در 
از  پیشگیري  کمیتة  برنامه هاي  ویژه  اینکه  توجه  قابل  نکتة 

کارگاه نجات ایمن
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عمومی  روابط  گزارش  به 
غریق  نجات  فدراسیون 
کمیتة  نشست  غواصی  و  
فـدراسیــون  آمــوزش 
غریق  نجات  بین المللی 
نماینده  با حضور 15   ILS
از کشورهای عضو از جمله 
معلم  کثیر  افشین  آقای 
عضو ایرانی این کمیته و با 
مدیریت کشور استرالیا به صورت وبینار برگزار شد که طی آن 

5 محور بدین شرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
1- تأکید بر توسعة برنامه های آموزشی در بخش های همگانی، 

    حرفه ای و  عالی. 
- آموزش همگانی شامل افراد جامعه و موارد مرتبط با ایمن بودن  

   آنها در اماکن آبی می شود.
- آموزش حرفه ای مرتبط با منجیان غریق و فعالیت های آنها 

   در امور امداد و  نجات می شود.
- آموزش عـالی شامل مدرسان می شود که مسئولیت آموزش 

   همگانی و حـرفه ای  را بر عهده دارند.

2- بررسی موارد الزم برای اصالح، 
موارد  اضافه شدن  یا  حذف شدن 
الزم به برنامه ها و فعالیت ها و در 

کل تقویم کمیتة آموزش. 
به  مربوط  اطالعات  ترجمة   -٣
زبان هـایی  به  آمـوزش  کمـیتة 

اصلی  زبان  که  فرانسه  و  انگلیسی  های  زبان  کنار  در  مختلف 
ILS به حساب می آیند. 

که  زبان  اسپانیایی  کشور   21 گرفتن  نظر  در  با  موضوع  این 
جمعیتی حدود 400 میلیون نفر را شامل می شوند و  همچنین 
2٣ کشور عربی زبان با جمعیتی بیش از این رقم مورد توجه و 

تأکید قرار گرفت.
زبان  به  اطالعات  تدوین  و  ترجمه  پیشنهاد  زمینه  همین  در 
کمیتة  در  ایران  افشین کثیرمعلم نمایندة  آقای  توسط  فارسی 
آموزش ILS جهت ارائه در کشورهای فارسی زبان مطرح شد.

4-  ارائة طرحی در رابطه با آموزش  ایمنی در اماکن آبی ویژة 
افراد دارای معلولیت جسمی و ذهنی. 

جمله  از  مختلف  زمینه های  در  الزم  پیشنهادات  ارائة   -5
اضافه شدن برنامه های جدید آموزشی. 

1400/06/02 اخبار
                                                                                                  ILS نشست کمیتة آموزش فدراسیون بین المللی نجات غریق

پیشنهاد ترجمة اطالعات ILS به زبان فارسی

فدراسیون  پیشین  دبیر 
با  نجات غریق و غواصی 
ایجاد  تحوالت  بر  تأکید 
فدراسیون،  این  در  شده 
شرح  و  مأموریت  گفت: 
وظایف فدراسیون  جایگاه 
خود را پیدا کرده است. 

حبیب خمجانی در گفت وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم 
در  شده  انجام  آموزشی  مهمترین فعالیت های  به  اشاره  ضمن 
به  نسبت  اخیر،  چندماه  غواصی طی  و  غریق  نجات  فدراسیون 
زمان  از  امیدواری کرد. وی که  ابراز  این رشته در کشور  آیندة 
آغاز دورة مدیریت فعلی فدراسیون نجات غریق و غواصی )مهدی 

حیدری( مسئولیت کمیتة آموزش را بر عهده دارد، گفت: آموزش 
یکی از دغدغه های فدراسیون در این دوره است بطوریکه با وجود 
همه گیری کرونا و محدودیت هایی که در پیگیری های فعالیت های 
حضوری ایجاد کرد، تا به امروز دوره های زیادی را به صورت وبینار 
و در راستای همسان سازی و به روز رسانی مدرسان برگزار کردیم.
ادامه  غواصی  و  غریق  نجات  فدارسیون  آموزش  کمیتة  مسئول 
داد: البته الزمة  اجرای فعالیت های آموزشی تشکیل و آغاز به کار 
رسمی کمیتة آموزشی بود که در همان هفته های ابتدایی آغاز 
دورة مدیریت فعلی به عنوان اولین گام انجام شد. در گام دوم هم 
کارگروه های تخصصی این کمیته شامل کارگروه تولید و محتوا، 
پارک های  منجیگری  و  دریایی  منجیگری  استخری،  منجیگری 
آبی تشکیل شدند تا امر آموزش به صورت تخصصی و بر اساس 

مصاحبة خبرگزاری تسنیم با حبیب خمجانی اخبار
1400/06/13                                                                                                    
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 اخبار و گزارش های خبری

جامعـة  از  همگی 
غـریـــق  نجـات 
هستند ایـن هیأت 
سامـاندهـی  در  را 
وضعـیت سـاحـل 
یاری رساندند، وی 

ادامه داد: از نیمة خردادماه با دستور و مجوز استانداری محترم 

شرح وظایف تعریف شده برای هر کارگروه پیگیری شود.
برای کمیتة  تدوین شده  راهبردی  برنامة  یادآوری  با  خمجانی 
آموزش که مالک برنامه ریزی و اجرای تمام فعالیت ها در این 
کمیته خواهد بود، اشاره ای هم داشت به اینکه همزمان تشکیل 
تعیین  و  استانی  هیأت های  در  آموزش  کمیتة  کار  به  آغاز  و 
مسئول هر یک از آنها را پیگیر بودیم. وی خاطرنشان کرد: به 
خاطر لغو فعالیت استخرها و لزوم برگزاری دوره های آموزشی 
اف«های  دی  »پی  آموزشی  دورة  هر  برای  وبینار،  صورت  به 
آموزشی در اسالیدهای مختلف را در برنامه قرار دادیم. به طور 
مثال دورة آموزشی در بحث انسداد داشتیم که آموزش های آن 
در 55 اسالید برای مسئوالن کمیتة آموزش استانی و مربیان 
آنها ارائه شد. سه مرحله آموزش وبینار هم برای منجیان غریق 
درجة 2 استخری و به روز کردن اطالعات آنها برگزار کردیم. 
»پی دی اف« های آموزشی به طور کامل در اختیار هیأت های 
استانی گذاشته شده تا مالک آنها برای برگزاری دوره های درون 

استانی باشد.
غواصی  و  غریق  نجات  فدراسیون  آموزش  کمیتة  مسئول 
توجیهی  و  همسان سازی  آموزش  دورة  برگزاری  از  همچنین 
پارک های  منجیگری  آموزشی  دورة  و  غریق  نجات  مدرسان 
خبر  آینده  ماه  دو  طی  کمیته  این  فعالیت های  عنوان  به  آبی 
در  ماه  آبان  برای  را  ارشد  مدرسی  دورة  برگزاری  و گفت:  داد 
به  آغاز  بازگشایی و  به  البته اجرای آن منوط  برنامه داریم که 
پایانی  ماه  سه  برای  صورت  این  در  بود.  خواهد  استخرها  کار 
ارتقای مدرسی را خواهیم  سال هم دوره های تربیت مدرس و 
داشت. ضمن اینکه برگزاری سمینار با حضور مدیران و مالکان 

پارک های آبی را هم در برنامه داریم.
از این گفت وگو اشاره ای به شرایط  خمجانی در بخش دیگری 
فدراسیون نجات غریق و غواصی داشت و تغییرات مثبتی که به 

لحاظ ساختاری و سازمانی در این فدراسیون ایجاد شده است.
و  غریق  نجات  فدراسیون  با  دبیر  عنوان  به  سال   19 که  وی 
به  را  همکاری  این  هم  آن  از  بعد  و  داشت  همکاری  غواصی 
عنوان مسئول کمیتة داوران و آموزش ادامه داد، گفت: مدیریت 
فعلی فدراسیون که سابقه نایب رئیسی و دبیری را در کارنامة 
خود دارد  با سیاست و برنامه وارد فدراسیون شد و افرادی را 
کنار خود به کار گرفت که نسبت به شرح وظایف فدراسیون و 
دارند.  کامل  اشراف  است،  تعریف شده  آن  برای  که  مأموریتی 
دبیر پیشین فدراسیون نجات غریق و غواصی تأکید کرد: فعالیت 
و  ندارد  قهرمانی  بُعد  فدراسیون ها  دیگر  مانند  فدراسیون  این 
بیشتر در حیطة مسائل آموزشی و انسانی است، به همین دلیل 
تمام فعالیت ها در راستای آن و به منظور تحقق آن انجام می 
شود. خمجانی با بیان اینکه طی هشت ماه گذشته تحول خوبی 
به لحاظ ساختاری، سازمانی و کاری در فدراسیون نجات غریق 
و غواصی ایجاد شده است، تصریح کرد: این تغییرات تأثیر خود 
را در هیأت های استانی هم گذاشته است. کرونا باعث تعطیلی 
مدت  این  طی  اما  بود  شده  استانی  فعالیت های  از  بسیاری 
هیأت ها به کار بازگشته و هم راستا با فدراسیون پیگیر اهداف 

شان هستند.
خمجانی با  بیان اینکه هیأت های استانی بازوان هر فدراسیون 
هستند، گفت: فعالیت فدراسیون نجات غریق و غواصی در این 
در  که  تغییراتی  و  نرسیده  سال  یک  به  هنوز  مدیریتی  دورة 
برنامه ها و اهداف می بینیم، امیدبخش است. حرکت همسوی 
هیأت های استانی با فدراسیون آیندة روشنی را پیش روی نجات 
غریق و غواصی قرار داده است. با اقداماتی که تا به امروز انجام 
شده و سیاست هایی که فدراسیون در پیش گرفته شده توسعه و 
تحول محسوس و آینده داری را در نجات غریق و غواصی شاهد 

خواهیم بود. 

حقوق  مازندران  استان  غواصی  و  غریق  نجات  هیأت  تالش  با 
خردادماه و تیرماه منجیان غریق به حساب آنها واریز شده است. 
به گزارش روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، نقی 
کریمیان رئیس هیأت نجات غریق و غواصی استان مازندران ضمن 
اشاره به تعداد منجیان غریق که طی ماه های اخیر با این هیأت 
همکاری داشتند در مورد وضعیت آنها گفت: تا نیمة خردادماه 
نیروهای داوطلب اعم از منجیان غریق، قایقرانان و جت رانان که 

حقوق خردادماه و تیرماه منجیان غریق پرداخت شد                                                                                                اخبار
1400/06/11
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رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی طی سفر به استان البرز 
همراه با رئیس هیأت این استان با مدیرکل ورزش و جوانان البرز 

دیدار و گفتگو کرد. 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، سفر 
مهدی حیدری به استان البرز شنبه )5 تیرماه( انجام شد.

وی در این سفر با حضور در محل هیأت نجات غریق و غواصی 
با  رابطه  در  و  دیدار  هیأت  رئیس  پیریایی  بیژن  با  البرز  استان 
عملکرد هیأت در دوران کرونا و برنامه های پیش رو صحبت کرد. 
در ادامه رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی همراه با پیریایی 

                                                                                                اخبار
دیدار رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی با مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز

 1400/04/05

استان، 420 منجی غریق 
مازندران  سواحل  در  را 
ابتدای  از  کردیم.  مستقر 
شدن  اضافه  با  تیرماه 
جدید،  نیروی  نفر   100
مجموع آنها را به 520 نفر 
افزایش دادیم. کریمیان به 
این موضوع اشاره کرد که طبق قانون، مسئولیت ساحل و تمام 
طرح های مربوطه به عهدة استانداری های ساحلی است و حقوق 
منجیان غریق دریا هم از طرف وزارت کشور به استانداری ها واریز 
می شود تا پس از تأیید هیأت نجات غریق و غواصی مربوطه به 

حساب منجیان غریق دریا واریز شود.
استان مازندران در همین  رئیس هیأت نجات غریق و غواصی 
رابطه خاطرنشان کرد: با پیگیری صورت گرفته و جلسات متعدد 
با مسئوالن مربوطه تالش کردیم حقوق منجیان غریق نسبت 
به سال گذشته افزایش داشته باشد که این مهم به لطف خدا 
محقق شد. کریمیان تأکید کرد: فهرست اسامی منجیان غریق 
که در مردادماه مأمور به انجام وظایف محوله بودند تهیه و برای 

واریز حقوق در اختیار استانداری قرار گرفت. امیدواریم با عنایت 
به جا به جایی دولت و تغییرات پیش رو، رسیدگی به این امر با 

قید اولویت و فوریت در دستور کار قرار بگیرد.
 وی همچنین به این موضوع اشاره کرد که در شهریورماه جاری 
تا به امروز منجیان غریق با نظارت هیأت نجات غریق و غواصی 
که  نظر مستقر شده اند  مورد  نقاط  و  در سواحل  شهرستان ها 

گزارش آن در پایان ماه اعالم می شود.
همچنین  مازندران  استان  غواصی  و  غریق  نجات  هیأت  رئیس 
از تک تک منجیان غریق، رؤسای شهرستان ها و همة عوامل 
اجرائی که در تابستان سال جاری و در شرایط همه گیری کرونا 
این هیأت را در حفاظت از جان هموطنان یاری رساندند، تشکر 

و قدردانی کرد.
کریمیان در پایان به این نکته اشاره کرد که طی این فصل دو 
نفر از بهترین منجیان غریق را در حین مأموریت و در راه یاری 
رساندن و نجات جان هموطنان از دست دادیم. وی در این رابطه 
با ذکر نام مرحوم »نادر غیاثی« منجی شهید سواحل محمودآباد 
و مرحوم »خلیل مقدم« منجی شهید سواحل تنکابن از خداوند 

متعال برای این عزیزان طلب رحمت و مغفرت کرد. 

با حضور در ادارة ورزش و جوانان استان البرز با مجتبی جانعلی 
مدیرکل این اداره دیدار و گفتگو کردند. 
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شیپ شماره

مجمع انتخاباتی هیأت نجات غریق و غواصی استان فارس 
با معرفی محمد ناظری پرافتخارترین ورزشکار نجات غریق 

به عنوان رئیس جدید به پایان رسید.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، 
مجمع انتخاباتی هیأت نجات غریق و غواصی استان فارس 
سه شنبه 16 شهریورماه در شیراز برگزار شد، این مجمع 
به ریاست مهدی حیدری رئیس فدراسیون نجات غریق و 
غواصی و با حضور جناب آقای عباس حاجی زاده مدیرکل 
ورزش و جوانان استان فارس همراه با دکتر محسن ساالری 

معاون ادارة کل برگزار شد. 
در این مجمع انتخاباتی که همة اعضا در آن حضور داشتند 
محمد ناظری با کسب هر 17 رأی مأخوذه به عنوان رئیس 
چهار سال آیندة هیأت نجات غریق و غواصی استان فارس 

انتخاب شد. ناظری پرافتخارترین ورزشکار نجات غریق است که 
در حوزة ورزش های آبی هم پیشینة قابل توجهی دارد.

                                                                                                اخبار

                                                                                               

مجمع انتخاباتی هیأت نجات غریق و غواصی استان فارس
 1400/06/16

و  غریق  نجات  هیأت  سرپرستی  گذشته  ماه های  طی  ناظری 
غواصی استان فارس را بر عهده داشت. 

کمیتة آموزش فدراسیون نجات غریق و غواصی برای نخستین 
بار اقدام به برگزاری دورة آموزش »منجیگری دریایی« کرد. 

غواصی،  و  غریق  نجات  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
دریا،  سواحل  در  غریق  منجیان  فعالیت  اهمیت  به  توجه  با 
برگزاری دورة آموزش »منجیگری دریایی« در دو مرحله در 
قرار گرفته  آموزش فدراسیون  برنامة کارگروه دریایی کمیتة 

است.
 مرحلة نخست این دوره آموزشی دوشنبه اول شهریورماه به 
صورت وبینار و با حضور 50 نفر از مسئوالن کمیتة آموزش 
هیأت های استانی همراه با مدرسان مربوطه و حضور پررنگ 

استانهای ساحلی کشور برگزار شد.
مروری بر تاریخچة منجیگری دریایی همراه با شرح وظایف و 
اختیارات منجیان غریق دریا، اطالعات حقوقی و کاری، عالئم 
غیرکالمی، پرچم های هشدار دهنده و.... از جمله محورهای 
آموزشی بودند که طی سه ساعت توسط استاد افشین کثیرمعلم 
مشاور عالی رئیس فدراسیون و همراهی آقای فرامرز دباغ عضو 

کارگروه دریایی کمیتة آموزش فدراسیون تدریس شد. 

وبینار دورة آموزش منجیگری دریایی بر اساس آخرین استانداردهای جهانی برگزار شد اخبار
 مرحلة اول                                                                                                                                      1400/06/01                                                                                                

مطالب و سرفصلهای آموزشی در 109 اسالید توسط کارگروه 
با نظارت  استاد حبیب خمجانی رئیس  دریایی فدراسیون و 
تدوین  کثیرمعلم  افشین  استاد  و  فدراسیون  آموزش  کمیتة 
بر  دریایی  منجیگری  آیین نامة  است  ذکر  شایان  بود.  شده 
اساس آخرین استانداردهای جهانی در کارگروه دریایی کمیتة 
فدراسیون  سوی  از  زودی  به  که  است  شده  تدوین  آموزش 

نجات غریق و غواصی ابالغ می گردد.
قرار است مرحلة دوم منجیگری دریایی مهرماه برگزار شود. 
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به گزارش روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، مجمع 
انتخاباتی هیأت نجات غریق 
کرمان  استان  غواصی  و 
شهریورماه(   2٣( شنبه  سه 
حیدری  مهدی  ریاست  به 
رئیس فدراسیون و با حضور 
ادارة  مدیرکل  پاریزی  میثم 
ورزش و جوانان استان کرمان و همچنین هاشم محتشمی راد 

دبیر فدراسیون برگزار شد.
در این مجمع انتخاباتی محمد جواد پذیرفته با اختصاص هر 16 
رأی مأخوذه به خود به عنوان رئیس هیأت نجات غریق و غواصی 
در  پذیرفته  شد.  معرفی  آینده  سال  چهار  برای  کرمان  استان 
شرایطی رأی کامل اعضای مجمع انتخاباتی را به خود اختصاص 
داد که طی چهار سال گذشته هم ریاست هیأت نجات غریق و 

غواصی استان کرمان را عهده دار است. 
پیش از برگزاری مجمع انتخاباتی، حیدری و محتشمی راد رئیس 
و دبیر فدراسیون همراه با مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان و 
برخی از رؤسای هیأت های نجات غریق و غواصی شهرستان های 
این استان به محل گلزار شهدای کرمان رفته و با حضور بر مزار 
»سردار شهید حاج قاسم سلیمانی« و یار باوفایش شهید »حسین 
قرائت  با  کردند و  احترام  ادای  آنها  شامخ  مقام  به  جعفری« 
فاتحه ای، نام و یاد شان را گرامی داشتند. آنها همچنین بر مزار 
شهید مرتضی نشاط و شهید محمد حسین پذیرفته )برادر رئیس 

                                                                                                اخبار
مجمع انتخاباتی هیأت نجات غریق و غواصی استان کرمان

 1400/06/23

منتخب هیأت استان کرمان( و شهدای ورزشکار رشته های نجات 
غریق و شنا هم حاضر شدند. 

به  و غواصی  نجات غریق  فدراسیون  انضباطی  نشست کمیتة 
روابط  گزارش  به  شد.  برگزار  پرونده  دو  به  رسیدگی  منظور 
کمیتة  نشست  غواصی،  و  غریق  نجات  فدراسیون  عمومی 
انضباطی فدراسیون با حضور اکثریت اعضا و به صورت قانونی 

برگزار شد.
در این نشست که شهرام دریایی نژاد رئیس کمیتة انضباطی، 
ریاست آن را بر عهده داشت به دو پروندة مجزا رسیدگی و آراء 
الزم در مورد آنها صادر شد. احکام انضباطی مورد نظر در زمان 

مقرر ابالغ خواهد شد. 

نشست کمیتة انضباطی   اخبار
1400/04/25                                                  
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مسئوالن  دیگر  و  رئیس  مشترک  نشست  نخستین 
فدراسیون نجات غریق و غواصی با رؤسا و سرپرستان 

کمیته هـای تحت نظارت این فدراسیون برگزار شد.
غریق  نجات  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
سرپـرستان  و  رؤسا  مشترک  نشست  غواصی،  و 
و  غریق  نجات  فدراسیون  نظارت  تحت  کمیته های 
غواصی به منظور ارائه و بررسی گزارش عملکرد آنها در 

8 ماه گذشته برگزار شد. 
رئیس  حیدری  مهدی  ریاست  به  نظر  مورد  نشست 

فدراسیون نجات غریق و غواصی و با حضور هاشم محتشمی راد 
خمجانی  حبیب  با  همراه  رئیس  نایب  قیاسی  شادی  و  دبیر 
مسئول کمیتة آموزش، بیژن پیریایی رئیس کمیتة پیشگیری 
غواصی،  کمیتة  سرپرست  فروغ  امیرحسین  غرق شدگی،  از 
اماکن  بر  نظارت  و  بازرسی  کمیتة  سرپرست  محسنی  جعفر 
آبی، مهدی ایران نژاد دبیر کمیتة مسابقات، نسترن سجادی 
رواسی زاده سرپرست  محمد  و  درمانی  آب  کمیتة  سرپرست 
چگینی  غالم  همچنین  شد.  برگزار  استعدادیابی  کمیتة 
مقام  عادل  رحیم  و  عشایری  و  روستایی  کمیتة  سرپرست 
کمیتة  سرپرست  میرزانژاد  صادق  و  استان ها  امور  سرپرست 
فرهنگی هم به صورت وبینار این نشست را همراهی کردند. 

توسط  شده  انجام  اقدامات  تشریح  نشست  اصلی  محور 
کمیته های فعال فدراسیون نجات غریق و غواصی از آغاز دورة 
طرح  همچنین  و  بود  امروز  به  تا  فدراسیون  فعلی  مدیریت 
برنامه های مصوب و نهایی شده برای ماه های آینده؛ بر این 
با  رابطه  در  محتشمی راد  هاشم  صحبت های  از  بعد  اساس 
برگزاری نشست و موضوع آن، رؤسا و سرپرستان هر یک از 
کمیته ها به صورت مجزا اشاره ای به ساختار، ترکیب و اهداف 
اقدامات  بر  مروری هم  و  داشته  در کمیتة خود  تبیین شده 
اینکه رویکرد و  برنامه های عملیاتی داشتند ضمن  اجرایی و 

مسیر حرکتی برای ماه های آینده را هم تشریح کردند. 
با  فدراسیـون  مسئوالن  مشتـرک  نشست  موضوعات 

رؤسـا و سرپرستان کمیته ها
مدرسان  دانش افزایی  و  همسان سازی  دوره های  برگزاری 
آموزشی  دوره های  نام  ثبت  آئین نامة  تدوین  و  منجیان  و 
)کمیتة آموزش(، تدوین آئین نامه اجرایی، طراحی سامانه ای 
بر  نظارت  و  بازرسی  )کمیتة  آنها  بازرسی  و  آبی  اماکن  ویژة 

عملکرد ۸ ماهة کمیته های فعال فدراسیون نجات غریق و غواصی بررسی شد   اخبار
1400/06/30                                                  

اماکن آبی(، تعیین تکلیف لیگ 98، تدوین آئین نامة مسابقات 
رده های سنی و برنامه ریزی برای برگزاری مسابقات منطقه ای 
و قهرمانی کشور )کمیتة مسابقات(، راه اندازی سامانة عملیاتی 
غواصی، افزایش تعداد مدرسان غواصی و افزایش حجم صدور 
دستورالعمل  اولین  تدوین  غواصی(،  )کمیتة  گواهی نامه 
فراخوان دورة همسان سازی  مربیگری درجة یک، دو و سه، 
بعد از تدوین آئین نامة الزم و همچنین تدوین آئین نامة کلی 
کمیته )کمیتة آب درمانی(، برگزاری پویش قرن بدون غریق، 
نامگذاری هفتة پیشگیری از غریق شدگی، طراحی و رونمایی 
بهداشت  سازمان  سایت  در  آن  بازتاب  و  کمیته  سایت  از 
ترجمة  ساله،   10 راهبردی  برنامة  پیش نویس  تهیة  جهانی، 
کتاب مدرسی ایمنی در اماکن آبی، نگارش کتاب دنیای آبی 
دانا ویژة کودکان )کمیتة پیشگیری از غرق شدگی( و تدوین 
مهمترین  از  استعدادیابی(  )کمیتة  استعداد یابی  آئین نامه 
موضوعاتی بود که توسط مسئوالن حاضر در نشست به آنها 

اشاره شد. 

سرپرستان  و  رؤسا  مشترک  مشترک  نشست  پایانی  بخش 
کمیته های تحت نظارت فدراسیون نجات غریق و غواصی به 
صحبت های مهدی حیدری رئیس فدراسیون اختصاص داشت. 
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مهدی حیدری رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی طی حکمی 
»محمد ناظری« را به عنوان سرمربی تیم ملی نجات غریق منصوب 
کرد. ناظری در شرایطی عهده دار هدایت تیم ملی نجات غریق شد 
که عنوان پرافتخارترین ورزشکار این رشته را در اختیار دارد و در 
 حوزة ورزش های آبی هم از پیشینة قابل توجهی برخوردار است. 

در حکم مهدی حیدری برای محمد ناظری آمده است:
قهرمانی  متعدد  سوابق  به  نظر  و  حی  پروردگار  از  مدد  »به 
نجات  حوزة  در  جنابعالی  اجرایی  و  علمی  ارزندة  تجارب  و 
که  جوانمردی  و  فتوت  ارزشمند  منش  نیز  و  کشور  غریق 
رسالت  بر  مبتنی  رشته،  این  ذاتی  جوهرة  از  برخواسته 
عنوان  به  مفتخرید،  آن  به  آدمی  جان  ارزشمند  ودیعة  نجات 
می شوید. منصوب  کشور«  غریق  نجات  ملی  تیم   »سرمربی 
فدراسیون،  ارکان  سایر  با  سازنده  تعامل  ضمن  است  امید 

سرمربی تیم ملی نجات غریق منصوب شد   اخبار
1400/06/27                                                  

تدوین  موجود،  استعدادهای  کلیة  انگیزش  و  جهت دهی  در 
و  حضور  سطح  ارتقا  و  روز  دانش  بر  منطبق  دستورالعمل های 
افتخار آفرینی جوانان پرتالش میهن اسالمی مان در رویدادهای 
بین المللی که میراث دار گام دوم انقالب هستند، موفق و پیروز 

باشید.« 

وی ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده در هر یک از کمیته ها و 
به ویژه همکاری هایی که از طرف نایب رئیس و دبیر فدراسیون 
و در راستای تحقق اهداف کمیته ها انجام شده، خواستار ارائة 
مکتوب گزارش عملکرد هر یک از کمیته ها طی روزهای آینده 

شد تا در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار بگیرد. 
انجام شده در برخی کمیته ها  اینکه فعالیت  با تأکید بر  وی 

»سلیم  حکمی  طی  غواصی  و  غریق  نجات  فدراسیون  رئیس 
فدراسیون  داوران  کمیتة  سرپرست  عنوان  به  را  کشاورزی« 

منصوب کرد. 
به گزارش روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، با 
حکم مهدی حیدری رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی، 
سلیم کشاورزی به عنوان سرپرست کمیتة داوران منصوب شد.

در حکم مهدی حیدری آمده است:
سمت  به  جنابعالی  ارزندة  تجربیات  و  تخصص  به  »نظر 
غواصی  و  غریق  نجات  فدراسیون  داوران  کمیتة  سرپرست 

منصوب می شوید.
و  متفکرانه  ساماندهی  با  است  امید  موفقیت،  آرزوی  ضمن 
هوشمندانه به همراه برنامه ریزی اصولی و هدفمند در راستای 

سرپرست کمیتة داوران منصوب شد   اخبار
1400/06/30                                                  

ویژه  اهتمام  محوله  امور  انجام  در  فدراسیون  سیاست های 
مبذول فرمایید.

مسئلت  منان  ایزد  درگاه  از  را  جنابعالی  افزون  روز  توفیقات 
داریم.« 

طبق انتظارات پیش رفته، پیش بینی برنامه های کالن در هر 
عملیاتی  و خواستار  داد  قرار  توجه  مورد  را  از کمیته ها  یک 
شدن هر چه سریعتر برنامه های پیش بینی شده و همچنین 
پیگیری این نشست به صورت ماهیانه شد. رئیس فدراسیون 
برگزاری  برای  شرایط  آینده  ماه  دو  تا  کرد  امیدورای  ابراز 

مسابقات قهرمانی کشور مهیا شود. 
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رویدادهای تصویری

وبینار دومین کارگاه آموزشی "منجیگری استخری"  
1400/04/01

مدرسان: فرامرز دباغ )استان گیالن(، مهدی کاوه )استان تهران( 
ناظر: حبیب خمجانی

شرکت کنندگان: 49 نفر )مسئوالن کمیتة آموزش هیأت های 
استانی و مدرسان آنها در دو بخش آقایان و بانوان، هر استان 

4 مدرس( 
مدت: 3 ساعت

محورهای تدریس: انسداد، مغروق نوع 3

وبینار کارگاه آموزشی چیدمان منجیان غریق در 
استخرهای نامتعارف

 1400/04/21 

مدت: 3 ساعت
مدرس: افشین کثیرمعلم )مدرس بین المللی علوم نجات غریق 

و ایمنی در اماکن آبی(
ناظر: حبیب خمجانی مسئول کمیتة آموزش 

شرکت کنندگان: 72 نفر )رؤسای کمیته های آموزش هیأت ها 
و مدرسان استانی در دو بخش آقایان و بانوان(

رویدادهای تصویری

سومین دورة دانش افزایی مدرسان نجات غریق و 
غواصی منطقة آزاد اروند

 1400/04/10

وبینار دومین دورة آمادگی منجیان غریق / هیأت نجات 
غریق و غواصی استان قزوین 

1400/04/14
مدرسان: محمد فرحی، مهنوش مهرنگار  

شرکت کنندگان: 40 نفر
محورهای تدریس: ایمنی اماکن آبی، حیات بخشی
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وبینار بررسی برنامه های هیأت نجات غریق و غواصی 
استان یزد در نشست با هیأت های شهرستان ها

 1400/06/12 

با حضور محمدی نیا رئیس، دبیر و نایب رئیس هیأت 
نجات غریق و غواصی استان یزد 

بخش  در  نظر  مورد  برنامه های  هیأت  رئیس  محمدی نیا 
آموزش و مسابقات را با توجه به شرایط فعلی تشریح کرد.

وی در این زمینه خطاب به رؤسای هیأت های شهرستان ها، 
منجیان  مشارکت  و  حضور  برای  تشویق  و  اطالع رسانی 
مسابقات  برخط،  آموزش  برنامه های  در  یزد  استان  غریق 
برخط و دوره های آمادگی را خواستار شد. در این نشست 
همچنین گزارش عملکرد هیأت های نجات غریق و غواصی 

شهرستان های استان یزد توسط رؤسای آنها ارائه شد.
غواصی  و  غریق  نجات  هیأت  رئیس  نایب  میرزاییان  خانم 
برگزاری  برای  هیأت  این  برنامه  به  اشاره  با  هم  یزد  استان 
نشست مشترک با نواب رئیس هیأت های شهرستان ها از آنها 

برای حضور در آن دعوت کرد.

وبینار دورة آموزشی همسان سازی و توجیهی مدرسان 
نجات غریق

 1400/06/15 

ناظر، مدرس: حبیب خمجانی مسئول کمیتة آموزش
شرکت کنندگان: مسئوالن کمیتة آموزش هیأت های نجات 

غریق و غواصی استان های کشور همراه با 2 مدرس مورد تأیید 
هیأتهای استانی در هر یک از بخش های آقایان و بانوان

وبینارکارگاه آموزش منجیگری دریایی/ هیأت نجات 
غریق و غواصی استان گیالن/ ادارة ورزش و جوانان 

بندرانزلی
 1400/06/15 

مدت: 3 ساعت
مدرسان: فرامرز دباغ، حامد آریانفر، سارا رخشانفر 

شرکت کنندگان: 30 نفر از مدرسان هیأت نجات غریق و غواصی 
گیالن  

رویدادهای تصویری
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پنجمین دورة دانش افزایی مدرسان نجات غریق و 
غواصی منطقة آزاد اروند

1400/04/1۸

رویدادهای تصویری

رویدادهای تصویری

سمینار مجازی شناخت ناهنجاری های قامتی و بهبود 
عملكرد با آبدرمانی 

هیأت نجات غریق و غواصی خراسان شمالی
1400/05/24

ویژة تمام مربیان ورزشی استان خراسان شمالی 
حضور 25 نفر از مربیان سایر رشته های ورزشی عالوه بر 

مربیان آبدرمانی استان 

کمیتة پیشگیری از غرق شدگی فدراسیون نجات غریق و غواصی به مناسبت 3 مرداد روز جهانی پیشگیری از 
غرق شدگی شما را به پیوستن به پویش # قرن_بدون_غریق دعوت می کند. 

حقایقی در مورد غرق شدگی
* غرق شدگی سریع و بی صدا اتفاق می افتد. 

* شنا در اماکن آبی طبیعی با استخر کاماًل متفاوت است. 
* در ایران بیشترین آمار غرق شدگی مربوط به رودخانه ها است. 
*90 درصد مغروقان ایران خارج از محدودة نظارت منجیان غریق 

   وارد آب شدند.
* آموختن شنا تضمینی برای غرق نشدن نیست اما تا حد زیادی  

   شانس شما را افزایش می دهد.

راه کارهایی برای پیشگیری از غرق شدگی 
* هرگز تنها شنا نکنید. 

* مهارت های آبی را بیاموزید. 
* با فنون نجات غریق آشنا شوید. 

* در مناطق تحت نظارت منجیان غریق شنا کنید. 
* در اماکن آبی حتی یک لحظه از کودکان غافل نشوید. 

* اگر منجی غریق نیستید برای کمک به دیگران وارد آب نشوید.    

با حضور محبوبه آبادی )رئیس هیأت نجات غریق منطقة    
آزاد اروند(، علی شاکر دوست )نایب رئیس( و دیگر اعضای 
هیأت/ آقایان، بانوان/ بحث و تبادل نظر در مورد محورهای 

جدید آموزش 
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نهمین وبینارکارگاه حقوقی/ هیأت نجات غریق و 

غواصی استان آذربایجان شرقی
1400/05/02

مدت: 8 ساعت
شرکت کنندگان:90 نفر )مدرسان و منجیان غریق آذربایجان 

شرقی(

هفتمین وبینارکارگاه حقوقی/ هیأت نجات غریق و 
غواصی استان تهران

1400/04/1۸

مدت: 6 ساعت
شرکت کنندگان: حدود 40 نفر )مدرسان و منجیان غریق تهران(

دهمین وبینارکارگاه حقوقی/ هیأت نجات غریق و 
غواصی استان قزوین

1400/05/21

مدت: 8 ساعت
شرکت کنندگان: حدود 50 نفر )مدرسان و منجیان غریق قزوین(

هشتمین وبینارکارگاه حقوقی/ هیأت نجات غریق و 
غواصی استان فارس

1400/04/25

مدت: 7 ساعت
شرکت کنندگان: 25 نفر )مدرسان و منجیان غریق فارس(

وبینارکارگاه های حقوقی )"پنجشنبه های حقوقی" ویژة هر یک از استان های کشور(
مدرس: علی پورمقبالن

محورهای تدریس: قرارداد بیمة تأمین اجتماعی، مسئولیت حقوقی و کیفری منجیان غریق در محاکم در صورت بروز حوادث، انواع 
بیمه نامه های مسئولیت مدنی، وظایف و تکالیف سرمنجیان و منجیان غریق در استخرها و آئین نامه های مرتبط با نگهداری اماکن آبی

 پنجمین وبینارکارگاه حقوقی/ هیأت نجات غریق و 
غواصی استان خراسان شمالی

1400/04/03

مدت: 8 ساعت
شرکت کنندگان: 40 نفر )مدرسان و منجیان غریق خراسان شمالی(

ششمین وبینارکارگاه حقوقی/ هیأت نجات غریق و 
غواصی استان کردستان

1400/04/10

مدت: 8 ساعت
شرکت کنندگان: حدود 50 نفر )مدرسان و منجیان غریق 

کردستان(

رویدادهای تصویری
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دوازدهمین وبینارکارگاه حقوقی/ هیأت نجات غریق و 
غواصی استان مرکزی

1400/06/31
مدت: 6 ساعت

شرکت کنندگان: 40 نفر )مدرسان و منجیان غریق مرکزی(

رویدادهای تصویری

رویدادهای تصویری

یازدهمین وبینارکارگاه حقوقی/ هیأت نجات غریق و 
غواصی استان خوزستان

1400/06/11
شرکت کنندگان: 40 نفر )مدرسان و منجیان غریق 

خوزستان(
محسن ابدالی رئیس هیأت نجات غریق و غواصی خوزستان 
در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی 
از روند برگزاری این کارگاه حقوقی ابراز رضایت کرد و گفت: 

یکی از اقدامات شایستة فدراسیون برای باال بردن دانش و اطالعات حقوقی منجیان غریق، مدرسان و مدیران اماکن آبی 
در سطح استان برگزاری همین کارگاه هاست.

وی با تأکید بر اینکه کارگاه حقوقی برگزار شده برای استان خوزستان یکی از به روزترین دوره های آموزشی بود، تصریح 
استان ها  به صورت متوالی در سطح  برگزاری کارگاه های حقوقی  به  اقدام  بار است که فدراسیون  اولین  برای  این  کرد: 
می کند. همة شرکت کنندگان در کارگاه از روند برگزاری، محورهای آموزشی و چگونگی ارائة آنها رضایت کامل داشتند.

رئیس هیأت نجات غریق و غواصی استان خوزستان با تأکید بر اینکه برنامه های راهبردی فدراسیون نسبت به گذشته تغییر 
و تحول امیدوارکننده ای داشته، از مجموعة فدراسیون به خاطر توجهی که نسبت به برگزاری این دوره ها دارند، تشکر و 

قدردانی کرد.
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رویدادهای تصویری

 مجمع عمومی و سالیانة فدراسیون نجات غریق و غواصی
1400/04/0۹
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رویدادهای تصویری

رویدادهای تصویری
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رویدادهای تصویری

آزمون مجدد دورة مدرسی غواصان 1 و 2 ستاره/ ویژة 
شرکت کنندگان در دوره های آموزشی سال ۹۸ و ۹۹ 

جزیرة کیش 
1400/04/14

شرکت کنندگان: 13 نفر
مدت: 2 روز )تئوری، عملی(

مدرس: امیرحسین فروغ مسئول کمیتة غواصی فدراسیون 

وبینار دوره های پنجم و ششم کارگاه بازآموزی مدرسان 
غواصی

سه شنبه و چهارشنبه 15 و 16 تیرماه 1400
مدرس: غالمرضا رستگار مسئول کارگروه آموزش کمیتة غواصی

شرکت کنندگان: 28 مدرس غواصی از سراسر کشور

دومین دورة داوری درجة 3 غواصی
1400/04/02
 سراسر کشور

           مدت: 3 روز
      شرکت کنندگان: 20 نفر

 مجری: کمیتة غواصی فدراسیون نجات غریق و غواصی
مدرسان: امیرحسین فروغ )مسئول کمیتة غواصی(، 

امیرحسین کاویانی )مسئول کارگروه مسابقات(، احمد جوکار 
محورهای تدریس: جهت یابی در عمق، جستجو و بازیابی، شنای 

با فین، نجات غواص، مبارزه زیر آب، غواصی اسکوبای ورزشی
 Navigation, Search & Recovery, Fin

 Swimming, Diver Rescue, Aquathlon,
Sport Scuba Diving

دوره های برگزار شدة کمیتة غواصی  
1400/04/1 لغایت 1400/06/31

تعداد دوره و مجوز صادر نام دوره
شده

 CMAS-1153غواصی اسكوبا

 CMAS-2۸7غواصی اسكوبا

CMAS-3 41غواصی اسكوبا

2مدرسی غواصی 

3غواصی کودکان

23غواصی امداد و نجات

۹غواصی در شب

13غواصی جهت یابی

1داوری درجه 3

۹بازآموزی مدرسین

2آزمون مجدد غواصی

343 دورهتعداد کل
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با خوانندگان

***

به نمایندگی از جامعة نجات غریق و غواصی سالروز تأسیس 
رادیو ورزش را به تمام عوامل این رسانة وزین تبریک گفته و 

برای این عزیزان تداوم موفقیت های بیشتر را آرزومندم. 

                                         مهدی حیدری
                          رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی 

ایام بدون کمترین پشتوانه فرشتة نجات  شمایی که در این 
شدید برای سرپا نگه داشتن ایران و ایرانیان. 

پس اندیشة پاک، تجربه و علم نجات بخش شما پزشکان در 
این ایام بیش از هر زمان دیگری سزاوار تکریم و قدردانی است، 
جانفشانی شما ضامن  و  از همیشه صبر  بیشتر  که  ایام  این 

سالمت و آرامش روحی جامعه است. 
دعای خیر ما بندگان همواره بدرقة راهتان است. 

                                        مهدی حیدری
                          رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی 

پیام تبریک رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی به 
رادیو ورزش                                                 1400/04/08 
رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی سالروز تأسیس رادیو 
مجریان  مدیران،  از  اعم  رسانه  این  عوامل  تمام  به  را  ورزش 
گزارش  به  گفت.  تبریک  محترم  رسانة  این  کارکنان  تمام  و 
روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، مهدی حیدری 
رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی در پیام تبریک خود 
به مناسبت 8 تیرماه سالروز تأسیس رادیو ورزش آورده است:

تمام  از  تشکر  و  تقدیر  برای  است  مغتنمی  فرصت  امروز 
عزیزانی که در تنها شبکة رادیویی تخصصی ورزش در جهت 
اطالع رسانی و آگاهی بخشی در این حوزه تالش شبانه روزی 
موفقیت هایش  و  ورزش  توسعة  در  اساس  همین  بر  و  دارند 

نقشی غیرقابل انکار داشته و خواهند داشت.

پیام تبریک رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی به 
مناسبت روز پزشک                                      1400/06/01 
و غواصی طی  نجات غریق  فدراسیون  رئیس  مهدی حیدری 

پیامی روز پزشک را به تمام پزشکان تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، یکم 
برجسته  طبیب  سینا  ابوعلی  شیخ الرئیس  زادروز  شهریورماه 
ایرانی به عنوان روز پزشک نامگذاری شده است. به  و نامدار 
همین مناسبت مهدی حیدری رئیس فدراسیون نجات غریق و 
غواصی طی پیامی این روز به تمام پزشکان و به ویژه پزشکان 

فعال در حوزة ورزش تبریک گفت.
در پیام تبریک مهدی حیدری آمده است:

سالم به تمام کسانیکه تعهد و اخالص آنها ضامن حیات و بقای 
به خوبی  این جامعه  در  مهارت شان  و  است  سالمت جامعه 

قدرت الیزال الهی را به رخ همة بندگانش می کشد. 
و چه شایسته و به جاست که روز میالد فخر ایرانیان و شهرة 
ارزش  که  است، شمایی  نامگذاری شده  نام شما  به  جهانیان 
علمی و انسانی تان به خصوص در دو سال گذشته و در گذر 
از روزهای بحرانی کرونا بیش از هر زمان دیگری متبلور شد، 
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تسلیت       
رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی طی پیامی درگذشت نادر غیاثی پیشکسوت منجی غریق 

که پس از انجام آخرین مأموریت خود جان به جان آفرین تسلیم کرد را تسلیت گفت.
 1 درجة  غریق  منجی  غیاثی  نادر  غواصی،  و  غریق  نجات  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
ایست  دلیل  به  غواصی  و  غریق  نجات  فدراسیون 

قلبی درگذشت. 
وی که در سواحل محمود آباد و برای نجات جان افراد غرق شده بیش از 
سه دهه فعالیت داشت پس از انجام آخرین مأموریت خود و نجات یک 
و  شد  قلبی  ایست  دچار  دریا  ساحل  در  حتمی،  مرگ  از  نوجوان  دختر 

درگذشت. 
در همین رابطه مهدی حیدری رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی و 
نقی کریمیان رئیس هیأت استان مازندران با انتشار پیامی درگذشت نادر غیاثی را به خانوادة بزرگ نجات غریق کشور 

و مازندران تسلیت گفتند. 
در متن این پیام آمده است:

باسمه تعالی
َّا إِلَْیِه َراِجُعوَن ِ َوإِن َّا هلِلَّ إِن

هر از گاه در گذر زمان و عبور بی صدای ثانیه ها، جرس کاروان از رحیل مسافری دیگر خبر می دهد.
اندوه از دست دادن نابهنگام هر عزیزی چنان تلخ است که هیچ عبارتی را در این مقام یارای مرهم نهادن نیست و چنان 
سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می نشیند، ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره ای جز تسلیم و رضا 

نیست چرا که این... فراق چون عمر آن عزیز کوتاه است و انّنا بهم الحّقون
باور کنیم که آن لبخندها و مهربانی ها دیگر خاطره اند...

باور کنیم که آن نگاه های مهربان و آن محبت های بیکران تنها در یادمان مرور می گردد...
باور کنیم که دیگر در میانمان نباشد ...

با کمال تأسف، دلی پر درد و دیدگانی نشسته بر شبنم اشک، فقدان دوست و برادر عزیز، پیشکسوت ارزشمند نجات غریق 
نجات غریق  بزرگ  از جان گذشته که در پی حفظ رسالت  و  فداکار  غیاثی منجی غریق  نادر  مازندران شادروان  و غواصی 
به سوگ  می نشینیم. را  است،  نموده  تسلیم  آفرین  به جان  ایران جان  از جان ملت شریف  واقعی صیانت  معنای  تحقق   و 
ضایعة درگذشت این عزیز سفر کرده را به خانوادة محترم ایشان و خانوادة بزرگ نجات غریق و غواصی مازندران تسلیت عرض 
 درجات و برای بازماندگان صبری عظیم خواهانیم.  1400/04/18 نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت واسعه و علوِّ

                                                                                                روحشان شاد و یادشان گرامی 
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تسلیت       
احمد وحداني اولین رئیس هیأت نجات غریق و غواصي خراسان شمالي که به عنوان مربي و منجي غریق 
فعالیت هاي زیادي در سطح استان و کشور داشت، به 

دیار باقي شتافت.
مهدي حیدري رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصي 
به خانوادة وي  را  این مصیبت  فدراسیون  و مجموعة 

 درجات و برای بازماندگان  تسلیت گفته و برای آن مرحوم، رحمت واسعه و علوِّ
صبری عظیم مسئلت دارد.                                                            ٣0/1400/05

                                                                                      
                                                                                               روحشان شاد و یادشان گرامی 

با خوانندگان

تسلیت       
فدراسیون نجات غریق و غواصی در پیامی درگذشت خلیل مقدم منجی غریق فداکار مازندران که 
در حین مأموریت جان خود را از دست داد را تسلیت 

گفت. 
و  غریق  نجات  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
نجات  فدراسیون  غریق  منجی  مقدم  خلیل  غواصی، 

تنکابن  سواحل  در  خود  انسانی  مأموریت  انجام  حین  در  غواصی  و  غریق 
درگذشت، وی در جریان آخرین مأموریت خود برای نجات جان فردی که در حال غرق شدن بود، گرفتار موج دریا شد و در 

نهایت به دلیل عارضة قلبی درگذشت.
 در همین رابطه فدراسیون نجات غریق و غواصی با انتشار پیامی درگذشت 
خلیل مقدم  را به خانوادة بزرگ نجات غریق کشور و مازندران تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:
 باسمه تعالی

َّا إِلَْیِه َراِجُعوَن ِ َوإِن َّا هلِلَّ إِن
با کمال تأسف و تألم فقدان دوست و برادر عزیز، پیشکسوت ارزشمند نجات غریق و غواصی مازندران شادروان خلیل مقدم 
منجی غریق فداکار و از جان گذشته که در پی حفظ رسالت بزرگ نجات غریق و تحقق معنای واقعی صیانت از جان ملت 

شریف ایران جان به جان آفرین تسلیم نموده است، را به سوگ  می نشینیم.
ضایعة درگذشت این عزیز سفر کرده را به خانوادة محترم ایشان و خانوادة بزرگ نجات غریق و غواصی مازندران تسلیت عرض 
 درجات و برای بازماندگان صبری عظیم خواهانیم.     1400/06/06 نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت واسعه و علوِّ

                                                                                                روحشان شاد و یادشان گرامی 





پذيرش آگهي
قابل توجه عالقه مندان درج آگهي 

در مجلۀ نجات
فصلنامۀ نجات در اين موارد آگهي مي پذيرد:

   مجموعه هاي فرهنگي ورزشي مجهز به استخر
  توليد كنندة لوازم نجات غريق و غواصي و شنا )عينك  شنا، مايو، كاله شنا(

   بهداشتي پزشكي )خميرهاي ضدآفتاب، عينك هاي آفتابي، خميرهاي مرطوب كننده و شامپو و ...( 
   كيف كمك هاي اوليه، چادرهاي مسافرتي، كيسه خواب، زيرانداز و ...

  توليد كنندة دستگاه هاي كلرزني و تصفيۀ آب استخر و توليد كنندگان وسايل بدن سازي 
   آمبوالنس هاي خصوصي 

در صورت تمايل به درج آگهي در مجلة نجات مي توانيد با فدراسيون نجات غريق و 
غواصي تماس حاصل فرماييد.

شماره تلفن: 88810550  
نشاني: تهران، صندوق پستي: 15815/1881 

شيوۀ ارسال مقاالت
فصلنامۀ نجات از استادان و محققان و متخصصان رشته هاي مختلف علوم ورزشي و نيروهاي جوان، فعال و عالقه مند 

دعوت مي نمايد تا مقاالت خود را براي درج در مجلۀ نجات به نشاني فدراسيون نجات غريق و غواصي، تهران، 
صندوق پستي: 15815/1881  ارسال نمايند.

لطفاً در تهيۀ مقاالت اين نكات را رعايت فرماييد.
1. مقاالت در سطرهاي مناسب در كمتر از چهار صفحة A4 تهيه شود.

2. در صفحة اول، عنوان مقاله، نام، سمت، نشاني و تلفن نویسنده ذكر شود.
3. جداول، نمودار و شکل ها در صفحات جداگانه تهيه و با ستاره گذاري مشخص شود. 

4. منابع مورد استفاده ذكر شود و در صورت تمایل یك قطعه عکس خود را همراه مطلب تهيه شده ارسال نمایيد تا ضميمة 
مقاله و چاپ شود. توجه داشته باشد كه مقاالت ارسالي در صورت تأیيد چاپ خواهند شد.






