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هفتم

ایپم نوروزی  رهبر معظم انقالب اسالمی هب مناسبت آغاز سال ایپم نوروزی  رهبر معظم انقالب اسالمی هب مناسبت آغاز سال 14011401  

بعضی مورد تأیید جهانی هم قرار گرفت؛ و حرکت های مختلف 
علمی و فّنی از واکسن بگیرید تا ماهواره، در همة جهات بحمداهلل 
کشور کارهای مهمی داشت. اینها اوج های بزرِگ سال 1400 بود. 
بود. شیرینی های  در داخل کشور حوادث گوناگون دیگری هم 
دیگری هم بود. در عرصة جهانی هم همین جور. یکی از مهمترین 
حوادث شیرین سال 1400 این بود که آمریکایی ها، در همین 
اواخر البته، آمدند اعتراف کردند، به زبان خودشان گفتند که ما 
در فشار حداکثری علیه ایران شکست خّفت بار خوردیم. تعبیر 
»خّفت بار«، تعبیر خود آمریکایی هاست.حادثة مهّمی است. ملّت 
ایران پیروز شد. ملّت ایران توفیق پیدا کرد. هیچ کس نمی تواند 
این را به خودش نسبت بدهد. ایستادگی ملّت ایران به یک چنین 
پیروزی بزرگی رسید. حوادث متعدد دیگری هم رخ داد؛ چه در 
نزدیکی ما، چه در دوردست ها که همه ثابت کرد درستی راه ملّت 
ایران در مقابل استکبار را. نشان داد که راه درست همین راهی 
است که ملّت ایران در مقابل استکبار دارد حرکت می کند. خب 
بین همة  از  تلخی هایی هم داشتیم، که  بود.  این ها شیرینی ها 
به نظر من سخت تر و مهمتر است  از همه  را که  آنی  تلخی ها 
عرض می کنم و آن تنگی معیشت مردم، مسئلة گرانی ها و توّرم 
و این چیزها بود که خب باید حتماً عالج بشود. ]این ها[ چیزهای 
عالج پذیری است، مشکالت اقتصادی است که ما امسال امیدواریم 
برطرف  بخشی از این ها برطرف بشود، چون همة این ها دفعتاً 
نمی شود، به تدریج برطرف خواهد شد. این که آدم عجله کند، 
بگوید نه خیر، به همین زودی، واقع بینانه نیست. لکن ان شاءاهلل 
امیدواریم بعضی از اینها در طول 1401 که سال اول قرن هم 
ـ ان شاءاهلل برطرف بشود.  ـ قرن پانزدهم هجری شمسیـ  هست،ـ 
ما در سال های گذشته هر سال یک عنوانی را با نام شعار سال 
مطرح کردیم برای اینکه مسئولین، عمدتاً قوة مجریه و در حاشیة 
آن، قوة مقّننه و قوة قضائیه و همچنین آحاد مردم ــ آن جایی 
که به مردم ارتباط مستقیم پیدا می کند ــ در این جهت حرکت 
بکنند. در بعضی از سال ها توفیقات خوبی هم در این زمینه به 
دست آمده. بعضی جاها هم البته در بعضی سالها کم کاریهایی 
مانع زدایی ها  تولید،  مسئلة  ما  در سال 1400  که  داشته  وجود 
انجام  را مطرح کردیم. کارهای خوبی هم نسبتاً  و پشتیبانی ها 

 بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
والحمدهلل رّب العالمین و صلّی اهلل علی محّمد وآله الطاهرین 

 سّیما بقیه اهلل فی األرضین
یا مقلّب القلوب واألبصار، یا مدبّر اللیل و الّنهار، یا محّول الحول و 

االحوال حوِّل حالنا إلی أحسِن الحال
تبریک عرض می کنم عید نوروز و آغاز سال نو و طبیعت نو و 
روز نو و روزگار نو را، که امسال مصادف است با ایام نیمة شعبان 
که متعلّق است به خورشید فروزان عالم وجود، حضرت بقیه اهلل 
)ارواحنا فدا(. تبریک عرض می کنم به ملّت بزرگ ایران و به همة 
ملّت های همدل و همسان. به طور خاص تبریک عرض می کنم 
به خانواده های معّظم شهیدان، خاندان های صبور و ارزشمند که 
ان شاءاهلل خداوند سایة این خانواده های معّظم را از سر ملّت ایران، 
از سر ما کوتاه نکند و همچنین به جانبازان عزیز و خانواده های 
باگذشت و صبور آنها و همچنین به ایثارگران و خدمتگزاراِن صمیمی 
ملّت ایران در میدان های مختلف؛ چه در میدان سالمت، چه در 
میدان امنّیت، چه در میدان مقاومت، چه در میدان علم؛ و به همة 
 این عزیزان تبریک عرض می کنم این روز شیرین و عید مبارک را.

سال دیگری هم گذشت. سال 1400 هم به پایان رسید با همة 
زندگی طبیعی  فرودها که در  و  فرازها  و  تلخی ها  و  شیرینی ها 
است. زندگی مجموعه ای از همین فراز و فرودها و شیرینی ها و 
تلخی هاست. اشاره کنم به چند اوج از حوادث ملّت ایران، چند 
انتخابات بود.  از آنها مسئلة  فراز، چند شیرینی بزرگ که یکی 
بیمارِی  شّدت  عین  در  بود.  بزرگ  بود،  مهم  حقیقتاً  انتخابات 
پای  آمدند  اوائل سال 1400، مردم  بیماری کرونا در  همه گیر، 
حالیکه  در  است.  مهم  خیلی  دادند.  رأی  و  رأی،  صندوق های 
بود. آن روزهایی که ما  نقطه خطرناک  نفر در یک  اجتماع دو 
صدها نفر در روز تلفات داشتیم، شاید پانصد، ششصد و شاید هم 
بیشتر. در یک چنین شرایطی انتخابات برگزار شد. مردم آمدند 
شرکت کردند و خب دولتی تازه نفس به میدان آمد که آن طوری 
که قرائن نشان می دهد، دولتی مردمی و عالقه مند به حرکتها و 
هدف های مردمی و دارای ریل جداگانه ای غیر از دولت محترم 
قبلی در حال حرکت هستند و امیدهایی را در مردم زنده کرده اند 
بحمداهلل. این یکی از فرازها و اوجهای حوادث ملّت ایران بود.یک 
مورد دیگر مقابلة جّدی با بیماری همه گیر کرونا بود که به معنای 
واقعی کلمه مبارزه شد، مقابله شد. تلفات این بیمارِی خطرناک از 
روزی چند صدتا رسید در یک برهه ای به روزی بیست تا، هجده 
اما  باال رفته،  باز یک مقداری  اینجاها رسید. اگرچه  به  تا مثاًل؛ 
تفاوت بین این وضعیتی که خب بحمداهلل واکسن در اختیار همه 
قرار گرفت با آن وضعیت آن روز تفاوت زیادی است. یک اوج دیگر 
پیشرفت علم و فّناوری بود. تولید چند نوع واکسن در کشور که 

:
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رئیـس  حیــدری  مهـدی 
فدراسیـون نجات غریـق و 
غواصی در پیامی فرا رسیدن 
سال نو را به جامعة ورزش و 
به ویژه خانوادة نجات غریق 

و غواصی تبریک گفت. 
به گزارش روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، در 

متن پیام تبریک مهدی حیدری آمده است:
َوُهَو الَِّذی أَْحَیاُکْم ثَُمّ یُِمیُتُکْم ثَُمّ یُْحِییُکْم

و اوست خدایی که شما را اول بار زنده کرد و دیگر بار بمیراند 
با فراز و نشیب هایی  باز دوباره زنده کند. سالی که گذشت  و 
همراه بود اما خداوند منان را سپاس که توفیق عطا نمود تا در 
کنار یکدیگر با وفاق، پشتکار، خالقیت، یکپارچگی و صمیمیت 
گام های بلندی در راه خدمت رسانی به جامعة ورزش و به ویژه 
خانوادة بزرگ و شایستة نجات غریق و غواصی برداریم. بر خود 
الزم می دانم از تمامی عزیزان و زحمتکشانی که با سخت کوشی، 

گرفته که باز هم ادامه دارد و بایستی ادامه پیدا کند. در این چند 
ساله بنده برای شعار سال »تولید« را عمدتاً محور قرار دادم با 
یک قیدی، با یک خصوصیتی. علت هم این است که تولید کلید 
حل مشکالت اقتصادی کشور است. تولید ملّی در واقع راه اصلی 
عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشور است. یعنی 
مهمترین مسائل اقتصادی کشور را مسئلة تولید، رواج تولید ملّی 
و رونق تولید ملّی، حل می کند. طبیعت تولید این است. این است 
افزایش  را  اقتصادی  تولید تکیه کردیم؛ یعنی رشد  که ما روی 
می دهد، اشتغال ایجاد می کند، توّرم را کاهش می دهد، درآمد 
سرانه را افزایش می دهد، رفاه عمومی ایجاد می کند. عالوه بر 
این دارای تأثیرات روانی است؛ اعتماد به نفس ملّی را باال می برد، 
احساس عزتمندی را در ملّت به وجود می آورد. تولید، یک چنین 
اگر  ملّی،  تولید  است  مهّمی  حادثة  چنین  یک  است.  اکسیری 
ان شاءاهلل به بهترین وجهی پیش برود. لذا ما در این چند سال 
روی مسئلة تولید تکیه کردیم. بی تأثیر هم نبود، بحمداهلل تأثیرات 
خوبی هم داشت. امسال هم من تولید را می خواهم مطرح کنم. 
را می خواهم  تولید  از  منتها یک الیة جدید، یک چهرة جدید 
مطرح کنم و آن عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت 
باشد: یکی اینکه اشتغال آفرین باشد، یکی اینکه دانش بنیان باشد. 
تولید دانش بنیان، مّتکی به دانش، دانش جدید و پیشرفتهای علمی، 
و تولیدی که اشتغال آفرین باشد. البته همة تولیدها اشتغال آفرین 
است منتها بعضی از تولیدها با اینکه سرمایه گذاری اش انبوه است، 
اشتغال آفرینی اش آنچنان نیست، لکن بعضی نه، اشتغال آفرین است 
که حاال من ان شاءاهلل توضیح اینها را در سخنرانی فردا تا حدودی 

پیام تبریک رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی به مناسبت سال نو 

عرض خواهم کرد. اگر چنانچه ما تولید دانش بنیان را معیار قرار 
بدهیم و به دنبال تولیدی برویم که دانش بنیان باشد با خصوصیاتی 
به  سال،  اول  روز  در سخنرانی  ان شاءاهلل  کرد  که عرض خواهم 
نظرم می رسد که ما در همة این هدف های اقتصادی مان یک تکان 
خوب، یک حرکت رو به جلوی محسوسی ان شاءاهلل خواهیم داشت. 
مسئلة اشتغال آفرینی هم همین جور. بنابراین امسال ما شعارمان 
عبارت شد از این: »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین«. این تولید 
است. البته من درخواست مؤّکد دارم، سال گذشته هم این را گفتم 
که اکتفا نکنند دوستان به اینکه حاال روی کاغذهاِی سربرگ هاِی 
دستگاه هاِی گوناگون بنویسند این عبارت را یا مثاًل فرض کنید 
که یک تابلو درست کنند در خیابان مثاًل بزنند؛ این ها کار نیست. 
عمده این است که به معنای واقعی کلمه روی این سیاستگذاری 
بشود. البته این دولت با وضعی که من مشاهده می کنم، با تحّرکی 
که رئیس جمهور محترم و همکاران ایشان دارند، ان شاءاهلل پیشرفت 
خواهد کرد. یعنی این شعار روی زمین نخواهد ماند به توفیق الهی. 
 لکن هرچه بیشتر کار بشود، بیشتر تالش بشود، بهتر خواهد بود.

در  ایران  عزیز  ملّت  برای  متعال  خدای  که  ان شاءاهلل  امیدواریم 
این سال، در این عید، در این فرصِت مغتنم یک ساله خیر اراده 
بفرماید و مردم را خرسند کند، زندگی ها را ان شاءاهلل شیرین کند، 
ارواح طّیبة شهدای عزیزمان، روح مطّهر  مردم را دلشاد کند و 
امام بزرگوارمان، امام راحل )رضوان اهلل علیه( ان شاءاهلل شاد باشد 
و سالم و ارادت و اخالص همة ما را به خاِک پای بقیه اهلل االعظم 

)ارواحنا فدا( ان شاءاهلل خدای متعال برساند.
:والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته 

:

اهتمام و مجاهدت خستگی ناپذیر خود زمینه ساز توسعة همه 
جانبة این رشته شدند تا با حرکت رو به جلو سالی را سپری 
کنیم و به ایام سال نو برسیم، تقدیر و تشکر نمایم. نوروز باستانی 
و  همزمانی این جشن کهن  ماست،  نیاکان  از  گرانبها  میراثی 
آغازین روزهای بهار با ماه شعبان المعظم منتسب به نبی مکرم 
با سعادت حضرت  ایام والدت  و  اسالم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( 
حجت )عج اهلل تعالی فرجه الشریف( و همچنین آغاز قرن پانزدهم 
را به فال نیک گرفته و به این مناسبت قلب و قالبی نو برای 
نو  سال  اینجانب فرا رسیدن  می کنم.  آرزو  خویش  و  دیگران 
ایران و به ویژه محضر  و بهار طبیعت را به تمامی ملت عزیز 
تبریک  خامنه ای  آیت اهلل  انقالب حضرت  معظم  رهبر  مبارک 
گفته و صحت و سالمت و طول عمر ایشان را آرزومندم. توفیق 
روزافزون، سعادت و بهروزی شما عزیزان و خانوادة محترمتان را 

در سال نو از خداوند متعال خواستارم. 
مهدی حیدری

فدراسیون نجات غریق و غواصی 
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حدیث اول:هفتم
هر که براي خدا دوست بدارد و براي خدا دشمن بدارد و براي خدا 

عطا کند، از کساني است که ایمانش کامل است.
اصول کافي، ج 3، ص 189

حدیث دوم:
از دو مسلمان که به هم برخورد مي کند آن که دیگري را بیشتر 

دوست دارد بهتر است. 
اصول کافي، ج 3، ص 193

حدیث سوم: 
همة خیر در خانه اي نهاده شده و کلیدش را زهد و بي رغبتي به 

دنیا قرار داده اند. 
اصول کافي، ج 3، ص 194

حدیث چهارم:
چون خدا خیر بنده اي را خواهد او را نسبت به دنیا بي رغبت و 
نسبت به دین دانشمند کند و به دنیا بینایش سازد و به هر که 

این خصلتها داده شود خیر دنیا و آخرت داده شده. 
اصول کافي، ج 3، ص 196

حدیث پنجم:
چنان از خدا بترس که گویا او را مي بیني و اگر تو او را نمي بیني 

او تو را مي بیند. 
اصول کافي، ج 3، ص 110

چهل حدیث از امام جعفر صادق )علیه السالم(
 بخش اول  

حدیث ششم:
 امیرالمؤمنین علیه السالم مي فرمود: بهترین عبادت عفت است. 
اصول کافي، ج 3، ص 125

حدیث هفتم:
پیامبر خدا فرمود: هر که گناهي را براي خدا و ترس از او ترك 

کند خدا او را در روز قیامت خشنود گرداند. 
اصول کافي، ج 3، ص 128

حدیث هشتم:
خداوند متعال فرموده است: بندة من با چیزي محبوب تر از انجام 

واجبات به من دوستي نکند.
اصول کافي، ج 3، ص 129

حدیث نهم:
عبادت کنندگان سه دسته اند: گروهي خداي متعال را از ترس 
عبادت کنند و این عبادت بردگان است، گروهي خداي متعال را 
به طمع ثواب عبادت کنند و این عبادت مزدوران است. دسته اي 
عبادت  این  و  کنند  عبادت  دوستي اش  براي  را  متعال  خداي 

آزادگان و بهترین عبادت است.
اصول کافي، ج 3، ص 131

حدیث دهم:
عاقل ترین مردم خوش خلق ترین آنهاست. 

اصول کافي، ج 1، ص 27
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سردبیـر

حدیث یازدهم:
اهل دوزخ از این رو در دوزخ جاودان باشند که نیت داشتند اگر 
در دنیا جاودان باشند همیشه نافرماني خدا کنند و اهل بهشت 
از این رو در بهشت جاودان باشند که نیت داشتند اگر در دنیا 
باقي بمانند همیشه اطاعت خدا کنند پس این دسته و آن دسته 
به سبب نیت خویش جاوداني شدند، سپس قول خداي تعالي 
را تالوت نمود: بگو هرکس طبق طریقة خویش عمل مي کند. 

فرمود: یعني طبق نیت خویش. 
اصول کافي، ج 3، ص 135 - 136

حدیث دوازدهم:
عبادت را به خود مکروه و ناپسند ندارید. 

اصول کافي، ج 3، ص 137

حدیث سیزدهم:
چون خداي تعالي بنده اي را دوست دارد و او عمل کوچکي انجام 

دهد، خدا او را پاداش بزرگ دهد. 
اصول کافي، ج 3، ص 137 - 138

حدیث چهاردهم:
صبر سر ایمان است.

اصول کافي، ج 3، ص 140

حدیث پانزدهم:
و  است: شناختن خدا، شناختن دوستان  نشانة مؤمن  سه چیز 

دشمنان خدا. 
اصول کافي، ج 3، ص 192

حدیث شانزدهم:
هر مؤمني به بالئي گرفتار شود و صبر کند، اجر هزار شهید براي 

اوست. 
اصول کافي، ج 3، ص 146

حدیث هفدهم:
سلیمان دیلمي مي گوید: به امام صادق )علیه السالم( عرض کردم 
فالني در عبادت و دیانت و فضیلت چنین و چنان است. فرمود: 
اندازة  به  پاداش  فرمود:  نمي دانم.  گفتم  است؟  چگونه  عقلش 
عقل است.                                  اصول کافي، ج 1، ص 12

حدیث هجدهم:
پیامبر خدا )صلی اهلل علیه و آله و سلم( فرموده است: ما گروه پیامبران 

مأموریم که با مردم به اندازة عقل خودشان سخن بگوئیم.
اصول کافي، ج 1، ص 27

حدیث نوزدهم:
شخصي از امام صادق )علیه السالم( پرسید عقل چیست؟ فرمود: 
چیزي است که به وسیله آن خدا پرستش شود و بهشت بدست 
آید. آن شخص گوید: گفتم پس آنچه معاویه داشت چه بود؟ 
فرمود: آن نیرنگ است، آن شیطنت است، آن نمایش عقل را 

دارد، ولي عقل نیست. 
اصول کافي، ج 1، ص 11

حدیث بیستم:
ابن سنان گوید به حضرت صادق )علیه السالم( عرض کردم: مردي 
هست عاقل که گرفتار وسواس در وضو و نماز مي باشد: فرمود چه 
عقلي که فرمانبري شیطان مي کند؟ گفتم: چگونه فرمان شیطان 
مي برد؟ فرمود از او بپرس وسوسه اي که به او دست مي دهد از 

چیست؟ قطعاً به تو خواهد گفت از عمل شیطان است. 
اصول کافي، ج 1، ص 13

       

سخن آغازین
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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 هشتم

 اصول منجیگری در پارکهای آبی

5- شتاب:
تغییرات سرعت در واحد زمان می باشد.

6- اصطکاک:
نیرویی که در برابر و در نقطة مقابل حرکت جسم وجود دارد.

7- ضریب اصطکاک:
مقدار نیرویی است که در برابر حرکت جسم مقاومت می نماید.

8- انرژی پتانسیل:
مقدار نیرویی است که در جسم ثابت موجود است و فرمول به 

M.g.h  :دست آوردن آن عبارت است از
 h معادل با نیروی جاذبه و g ،معادل با جرم m در این فرمول

معادل با ارتفاع است. 
9- انرژی جنبشی:

مقدار نیرویی است که در جسم متحرک موجود است و روش 
½ mv2 :بدست آوردن آن عبارت است از

m معادل با جرم و V معادل با سرعت  در این فرمول مجدداً 
است  

 دانش و آگاهی از ضریب اصطکاک این امکان را به منجی می دهد
 که به این درک برسد که فرد استفاده کننده از سرسره در  طول

Water Slide سرسره های آبی

سرسرة آبی
تعریف: وسیله ای با سطح لغزنده و شیب دار که امکان جابجایی 
را از یک نقطة معین به نقطه ای دیگر فراهم می کند. دو مؤلفة 
اصلی که در کارایی سرسره نقش اساسی دارند »سطح لغزنده« 

و »سطح شیب دار« می باشد.
مفاهیم بنیادی در ارتباط با فرآیند سرخوردن:

برای دریافت دقیق تر و درک بهتر چگونگی کارایی یک سرسرة 
آبی نیازمند آگاهی نسبت به تعدادی از مفاهیم فیزیک هستیم.

مفاهیم مورد نیاز در این فرآیند عبارتند از:
1- چرم:

واحد اندازه گیری جرم کیلوگرم است.
2- جاذبه:

نیروی جاذبه عدد ثابت 9,8 می باشد.
3- ارتفاع:

واحد محاسبة ارتفاع متر می باشد.
4- سرعت:

مقدار جابجایی نسبت به واحد زمان می باشد.
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آموزشی و فّنی

و شتاب  افزایش  یا  و  کاهش  چه  با  حدوداً  سرخوردن   فرآیند 
سرعتی روبرو می باشد.

 عوامل تأثیرگذار بر ضریب اصطكاک در سرسره های آبی
آبی سرسره های  در  اصطکاك  ضریب  بر  تأثیرگذار   عوامل 

عبارتند از:
1- جنس و نوع سطح سرسره

2- مقدار آب جاری درون سرسره
3- میزان فشار آب ورودی به درون سرسره

4- شکل ساختمانی سرسره
5- شیب سرسره
6- پوشش کاربر

7- شکل قرارگیری بدن
8- نوع پوست فرد

1- جنس و نوع سطح سرسره:
 جنس و نوع موادی که در ساختن سطح سرسره از آن استفاده
 شده می تواند افزایش و کاهش ضریب اصطکاك را سبب گردد.
ضریب کاهش  باعث  باشد  تر  صیقلی  سرسره  سطح   هرقدر 
 اصطکاك گردیده و به سرعت و شتاب فرد کمک می کند. این
 موضوع در وضعیت کاهش صیقلی بودن سطح سرسره باعث

افزایش ضریب اصطکاك می گردد.
2- مقدار آب جاری درون سرسره:

بر مستقیمی  رابطة  می تواند  سرسره  درون  جاری  آب   مقدار 
 افزایش و کاهش ضریب اصطکاك داشته باشد. مقدار معینی
 از آب جاری دورن سرسره می تواند به فرآیند سرخوردن فرد
تغییر ضریب با  و کاهش آن می تواند  افزایش  و   کمک کرده 

اصطکاك، فرایند سرخوردن را تعدیل و یا تسریع نماید.
3- میزان فشار آب ورودی به درون سرسره:

 میزان فشار آب ورودی به درون سرسره نیز می تواند در افزایش

 و یا کاهش ضریب اصطکاك تأثیر داشته باشد. به طوری که
سطح در  همچنین  و  فرد  بدن  بر  ورودی  آب  فشار   افزایش 
ضریب کاهش  و  افزایش  باعث  شرایطی  در  می تواند   سرسره 

اصطکاك گردد.
4- شکل ساختمانی سرسره:

کاهش یا  و  افزایش  در  می تواند  سرسره  ساختمانی   شکل 
 ضریب اصطکاك مؤثر باشد. به عنوان مثال تغییر مسیر سرسره
 در پیچ ها و بخش های قوسی مسیر می تواند باعث افزایش و یا

کاهش ضریب اصطکاك گردد.
5- شیب سرسره:

باشد مؤثر  اصطکاك  یا کاهش ضریب  و  افزایش  در   می تواند 
 بدین ترتیب که در شرایط متعارف افزایش شیب و یا کاهش

شیب سرسره می تواند باعث تغییر ضریب اصطکاك شود.
6- پوشش کاربر:

افزایش در  کننده  تعیین  عوامل  از  دیگر  یکی  کاربر   پوشش 
کاربر پوشش  جنس  می باشد.  اصطکاك  ضریب  کاهش  یا   و 
 می تواند غیر لغزنده و یا لغزنده باشد که این امر می تواند نقش
افزایش که  چرا  باشد  داشته  اصطکاك  ضریب  در   مستقیمی 
 پوشش و تراکم آن نیز در تغییر ضریب اصطکاك نقش تعیین

کننده دارد.
7- شکل قرارگیری بدن:

ضریب کاهش  یا  و  افزایش  در  نیز  بدن  قرارگیری   شکل 
فرد بدن  قرارگیری  هرچقدر  دارد.  بسزایی  تأثیر   اصطکاك 
 منبسط تر و بازتر باشد اصطکاك بیشتری را تولید می کند و
 برعکس هرچقدر بدن فرد منقبض تر و بسته تر باشد اصطکاك

کمتری را موجب می گردد.
8- نوع پوست فرد:

 افراد مختلف دارای پوست های مختلفی اند و برخی از پوست ها
اصطکاك ضریب  افزایش  باعث  خود  زبرتر  جنس  دلیل   به 
 می شوند؛ به دلیل این که نقش نوع پوست در تغییر ضریب
ضریب محاسبات  در  اصوالً  می باشد  ناچیز  بسیار   اصطکاك 

اصطکاك این مؤلفه مورد محاسبة مستقیم قرار نمی گیرد.
 سرسره های آبی از نظر سرعت

سرسره های آبی از نظر سرعت به 4 گروه تقسیم بندی می شوند:
شیب با  سرسره  مالیم-  پایین-شیب  سرعت  با  سرسره   الف( 

حداکثر 30 درجه و کمتر از 30 درجه.

تغییرات شتاب کاربر و نسبت آن با شیب سرسره
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7- نقطة فرود
8- پایانة خروج

1- معبر ورود به پلکان صعود:
 منظور از »معبر ورود به پلکان صعود« دروازة ورودی به پلکانی

است که فرد پس از گذر از آن وارد پلکان می گردد.
2- پلکان و یا باالبر صعود

 منظور از »پلکان و یا باالبر صعود« وسیله ای است که فرد از آن
برای صعود به ایستگاه ورود به نقطة آغاز از آن استفاده می کند.

3- معبر ورود به آستانة شروع:
 منظور از »معبر ورود به آستانة شروع« دروازة خروجی از پلکانی

است که فرد پس از گذر از پلکان وارد آستانة شروع می شود.
4- آستانة شروع:

 منظور از »آستانة شروع« منطقه ای است که فرد پیش از آماده
 شدن و قرار گرفتن در نقطة آغاز در آن وارد می شود. آستانة
یا چند و  آغاز  نقطة  آغاز، دو  نقطة  دارای یک   شروع می تواند 

نقطة آغاز باشد.
5- نقطة آغاز:

 منظور از »نقطة آغاز« نقطة انتهایی آستانة شروع و ابتدای مسیر
 سرخوردن است. به عبارت ساده نقطة آغاز محلی است که فرد

دقیقاً پیش از فرآیند سرخوردن در آن نقطه قرار می گیرد.
اصوالً »نقطة آغاز« به چند شکل طراحی می شود:
الف( نقطة آغاز به وسیلة سرخوردن بدون وسیله

ب( نقطة آغاز به وسیله سرخوردن با تیوپ یا تشکچه
ج( نقطة آغاز با روش سقوط آزاد

6- مسیر سرخوردن:
از »مسیر سرخوردن«  منظور 
 سطحی است که به وسیله آن
 فرد از نقطة آغاز به نقطة فرود
 می رسد. مسیر سرخوردن که
 اصطالحاً به آن بدنة سرسره
می تواند می شود،  گفته   نیز 
دایرة فیزیکی  شکل   دارای 
کامل، نسبتاً  دایرة   کامل، 
 نیم دایرة کامل و دایرة نسبتاً

ناقص باشد.
7- نقطة فرود:

 ب( سرسره با سرعت متوسط- شیب متوسط سرسره با شیب
بیش از 30 درجه تا حداکثر 45 درجه.

 ج( سرسره با سرعت باال – با شیب تند – سرسره با شیب بیش
از 45 درجه و باالتر.

– شیب  یک  از  بیش  ترکیب  با   – ترکیبی  سرسره های   د( 
 سرسره هایی که در طول مسیر دارای شیب با درجات مختلف

هستند.
که است  سرسره هایی  ترکیبی  سرسره های  از  منظور   توضیح: 
 در طراحی و اجرای آن ترکیبی از 2 و یا 3 نوع شیب مالیم،
عبارت به  و  است  گردیده  استفاده  تند  و شیب  متوسط   شیب 
تغییرات با  فرآیند سرخوردن  در  فرد  و شتاب   ساده تر سرعت 
فعلی آبی  سرسره های  بیشتر  می گردد.  مواجه  زیادی   نسبتاً 
که می باشند  مذکور  شیب  سه  از  شیب  دو  از  ترکیبی   اصوالً 
متوسط سرعت  و  پایین  سرعت  با  ترکیبی  سرسره های   سهم 

بیشتر است.
 مشخصات و مختصات کلی و بخش های تشكیل دهندة

 سرسره های آبی
تشکیل زیر  بخش های  ترکیب  از  آبی  سرسرة  کلی  طور   به 

گردیده است:
1- معبر ورود به پلکان صعود

2- پلکان و یا باالبر صعود
3- معبر ورود به آستانة شروع

4- آستانة شروع
5- نقطة آغاز

6- مسیر سرخوردن
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آموزشی و فّنی

سرخوردن مسیر  بخش  انتهای  دقیقاً  فرود«  »نقطة  از   منظور 
می باشد که فرد در آن به انتهای فرآیند سرخوردن می رسد.

صورت چند  به  فرود«  »نقطة  آبی  سرسرة  انتهای  در   اصوالً 
طراحی می گردد:

 الف( نقطة فرود پس از مسیر سرخوردن در یک کانال مسطح
قرار دارد.

صورت چند  به  فرود«  »نقطة  آبی  سرسره  انتهای  در   اصوالً 
طراحی می گردد:

 الف( نقطة فرود پس از مسیر سرخوردن در یک کانال مسطح
قرار دارد.

 ب( نقطة فرود پس از مسیر سرخوردن در سطح یک استخر
کوچک و کم عمق یا نیمة عمیق قرار دارد.

یک سطح  از  باالتر  سرخوردن  مسیر  از  پس  فرود  نقطة   ج( 
استخر کوچک و کم عمق یا نیمه عمیق قرار دارد.

چنین نقطة پایانی اصوالً به دو صورت طراحی می گردد:
 1- اتمام سرخوردن در مسیر سرسره و حرکت فرد در سطح

افق و سپس ورود به صورت مایل به درون استخر.
 2- اتمام سرخوردن در مسیر سرخوردن و سپس سقوط فرد

در خط عمود به درون استخر.
نقطة فرود، 2  نقطة  دارای 1  اتمام می تواند  پایانة   همچنین 

فرود و یا چند نقطة فرود باشد.
8-پایانة خروج:

 منظور از »پایانة خروج« منطقة حد فاصل نقطة فرود تا معبر
 خروج فرد از منطقة مذکور است.

سرسرة از  استفاده  هنگام  در  مراجعین  مرتبط   ایمنی 
آبی

محاسبة ایمنی استفاده کنندگان از یک سرسرة آبی:
به دهی  سرویس  جلسة  اولین  و  ابتدایی  بازگشایی  از   پیش 
هر شکل و  نوع  هر  در  آبی  سرسره های  از  هریک   مشتریان 
»زمان از  منظور  می باشند.  انتقال«  »زمان  محاسبه   نیازمند 
 انتقال« زمان طی مسیر در حد فاصل زمانی از » نقطة آغاز«
 تا »نقطة پایان« را شامل می شود. محاسبة دقیق زمان مذکور
»زمان آن  بوسیله  بتواند  تا  می دهد  منجی  به  را  اجازه   این 
 انتقال« فرد را به طور نسبتاً دقیق محاسبه کرده و آن را در
عملکرد پایش  هنگام  در  آنان  تا  دهند  قرار  منجیان   اختیار 
 سرسره های آبی به درستی زمان »انتقال« هر فرد را تشخیص

افراد قبلی و بعدی تنظیم انتقال   داده و آنرا نسبت به زمان 
کنند تا از حوادثی مانند برخورد افراد جلوگیری به عمل آورند.
استفاده روش  چند  از  اصوالً  انتقال«  »زمان  محاسبه   برای 
محاسبة دقیق  نسبتاً  و  پرکاربرد  روش های  از  یکی   می گردد. 
انتقال« زمان  محاسبة  وجهی  یک  »روش  نام  به  انتقال   زمان 

می باشد.
روش یک وجهی محاسبة زمان انتقال

برای این روش به ترتیب باید موارد زیر را به انجام برسانیم:
 مرحلة اول:

 1- یک فرد با وزن بین 70 تا 110 کیلوگرم و با قد حداقل
170 سانتیمتر را انتخاب می کنیم.

2- یک زمانسنج )کورنومتر( را نیز آماده می کنیم.
 3- ابتدا از وی می خواهیم که پوشش مناسب و متعارفی که
 ضریب اصطکاك نسبتاً باالیی دارد )مانند یک شلوارك نسبتاً

بلند و بسیار آبگیر شنا( را بر تن نماید.
اقدام به از موارد زیر  با آگاهی   4- سپس از وی می خواهیم 

استفاده از سرسرة آبی کند:
اصطکاك افزایش ضریب  فرآیند سرخوردن حداکثر  در   الف: 
 )پاها و دستان خود را کاماًل باز نگاه داشته و همچنین بدن
 خود را در وضعیت طبیعی اما کاماًل منبسط قرار می دهد( را

لحاظ نماید.
افزایش شتاب )پاها  ب: در فرآیند سرخوردن حداقل ضریب 
 و دستان خود را جمع نکرده و بدن خود را منقبض ننماید(

را لحاظ کند.
)در اولیه  شتاب  از  استفاده  بدون  را  سرخوردن  فرآیند   ج: 
 شرایط و یک وضعیت سرخوردن طبیعی و با نشستن و توقف
از استفاده  با  نه  و  بدون  و  سرخوردن  مرحلة  از  پیش   کامل 

پرتاب به درون کانال سرسره( آغاز کند.
 5- سپس بالفاصله پس از آغاز فرآیند سرخوردن زمان سنج
 را به کار انداخته و پس از اتمام فرآیند سرخوردن زمان سنج
 را متوقف می کنیم. به عبارت ساده زمان انتقال فرد از »نقطة

آغاز« تا »نقطة پایان« را مشخص می کنیم.
 توجه: برای افزایش دقت زمان انتقال، از فرد می خواهیم که
 حداقل، سلسله مراحل فوق را دقیقاً پنج بار تکرار و پس جمع
زمان معدل  و  پنج کرده  بر  تقسیم  را  زمان مجموع  پنج   هر 

مذکور را بدست می آوریم. 
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 امیرحسین فروغ / رئیس کمیتة غواصی فدراسیون نجات  غریق و غواصی 
مدرس ارشد کنفدراسیون جهانی غواصی

بخش پنجم

آموزش غواصی یک ستاره

روش های امداد و نجات
1- باز کردن مجاری هوایی

2- برداشتن ماسک و اسنورکل
3- حمل مصدوم به داخل قایق یا ساحل

4- تماس با مراکز فوریت های پزشکی و درمانی

نقطه نظر کلی
اسنورکلینگ به عنوان پایه و اساس غواصی شناخته می شود 
اما به هیچ وجه نباید آن را دست کم گرفت. بیشتر مشکالتی 
که در حین عملیات غواصی، فرد می تواند با آن درگیر باشد در 
زمان اسنورکلینگ و غواصی در سطح خود را نشان می دهد.

به منظور بهبود عملکرد

- انطباق با محیط  
را  که خود  یافته  سازمان  انسان طوری  بدن 
با شرایط متفاوت تطبیق می دهد. به منظور 
 ،CO2 جلوگیری از کمبود اکسیژن و افزایش
حرکت به شکل آهسته همراه با تنفس عادی 

توصیه می شود.
دقت  باید  غواصی  کاله  از  استفاده  زمان  در 
به  آب  جریان  از  مانع  کاله ها  این  که  کرد 
داخل گوش ها نشود که این کار باعث مختل 

شدن متعادل سازی فشار می شود.
همچنین استفاده از قطره های بازکنندة بینی 
می تواند باعث التهاب و تورم بافت های بینی 
شده و باعث اختالل در عملیات متعادل سازی 

گوش ها شود.
فشار  سازی  متعادل  راه های  از  دیگر  یکی 
گوش ها این است که در صورت درد گرفتن 
همان  در  رفتن  عمق  به  زمان  در  گوش ها 
نظر  مورد  آب  عمق  کمی  و  ایستاده  عمق 
و  گوش ها  شدن  باز  از  بعد  و  کرده  کم  را 

برداشته شدن فشار از گوش ها، مجدداً به افزایش عمق ادامه 
داد. همچنین از زمان پایین رفتن در آب، ماسک غواص به 
صورت او فشرده تر می گردد که در این موقع جهت جلوگیری 
از آسیب به بافت های صورت و چشم، غواص موظف است در 
زمان پایین رفتن، مقداری هوا را از طریق بازدم بینی به داخل 

ماسک وارد کند.
- آموزش  

حفظ آرامش و راحتی برای کاهش کم کردن نیاز به اکسیژن
- تمرینات  

و  عضالنی  عملکرد  بهبود  برای  مختلف  تمرینات  از  استفاده 
قلبی ریوی

- برنامه ریزی

مشخص کردن 

- زمان
- عالئم

اسنورکلینگ 
عكاسی 
ماهیگیری

انتخاب
و 

کنترل لوازم

حداکثر عمق
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کوتاه ترین  و  روش  ایمن ترین  به  آب  به  ورود  نحوة  انتخاب 
فاصله بستگی دارد.

از یک ارتفاع کوتاه

از یک نقطه با ارتفاع بلند

وضعیت قرار گرفتن در آب
- در زمان استفاده از جلیقة شناوری یک یا هر دو دست در 
راستای بدن و اطراف سر در یک مسیر افقی در راستای بدن 
به  زاویة 45 درجه  با یک  دید  زاویة  و  و صورت  قرار گرفته 

سمت کف آب قرار می گیرد.
- قرار گرفتن ناصحیح در سطح آب باعث بهم خوردن شناوری 

غواص در زمان اسنورکلینگ می گردد.
افقی در راستای  پاها به شکل  باید  - در زمان اسنورکلینگ 
حرکات  از  و  بوده  بیشتر  زدن  فین  عمق  و  گرفته  قرار  بدن 

اضافی دست اجتناب شود. 
- استفاده از جلیقة شناوری در زمان اسنورکلینگ باعث ایجاد 
شناوری مثبت شده و همچنین در زمان استراحت با کمترین 

صرف انرژی غواص را به شکل عمودی در آب نگه می دارد.

وضعیت تنفس
یکی از مهم ترین مسائل غواصی حفظ وضعیت صحیح تنفس 

می باشد.
- تنفس باید به شکل کاماًل آرام و آهسته انجام شود که به 

غواص حس آرامش و آرام بودن را القا کند.
- در ضمن تنفس باید به شکل یکنواخت و منظم ادامه داشته 

باشد.
باالرفتن  به  می تواند  منظم  تمرینات  و  صحیح  آموزش   -
اعتماد به نفس غواص از حضور در آب و حس راحتی و امنیت 
بیشتر بینجامد و این حس می تواند منجر به تنفس صحیح 

غواص گردد. 

آموزشی و فّنی

روش هـای ورود به آب
ورود به آب در استخر
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چربی ها چاق کننده اند
در  موجود  چربی های  که  می دهد  نشان  تحقیقات  امروزه 
دستورهای غذایی دلیل اصلی بروز چاقی در بدن است. بدن ما 
قادر است مقادیر فراوانی از چربی را در خود بگنجاند. از سوی 
دیگر به عنوان منبعی برای سوخت و ساز بدن و یا منبعی برای 
انرژی در هنگام فعالیت در اولویت آخر قرار دارد و به همین دلیل 
با دوام تر است. دستور غذایی سرشار از چربی، منتهی به مصرف 

باال و این مصرف باال منجر به چاقی می شود.
مصرف  ما  که  چربی ای  که  می دهد  نشان  زیادی  مطالعات 
می کنیم بیشتر با چربی بدنمان همبستگی دارد تا کالری غذای 

مصرفی مان.
البته به خاطر این که چربی ها دو برابر پروتئین ها و هیدرات های 
کربن کالری دارند، یک دستور پرچربی مسلماً سرشار از کالری 
فراوانی هم هست. آمریکایی ها چربی فراوانی مصرف می کنند. 
به جای حرکت به سمت لبنیات کم چربی و تشویق به گرفتن 
چربی گوشت، مصرف چربی هنوز رو به افزایش است، بویژه به 
خاطر مصرف باالی چربی در غذاهای آماده، مردم این کشور هر 

مصرف  بیشتری  چربی  روز 
از  کمـی  تعداد  می کنند. 
مردم بـاور دارند که چربـی 
تعـداد  می خـورند.  زیـادی 
فراوانی تصور می کنند که با 
اصطالح  به  خوردن غذاهای 
سبک چربی کمتری مصرف 
غذاها  ترکیب  اما  می کنند. 
نظر  از  که  می دهد  نشان 

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

ترجمه: دکتر حسام الدین ریاحی
بخش بیست و ششم

میزان چربی چاق کنندة سبک نیستند. برای مثال، تکه ای کیش 
)خوراک پنیر، گوشت، اسفناج و ماکارونی( به همراه ساالد 6 برابر 
گوشت خالص و سبزی چربی دارد و مثاًل غذایی همچون الزانیا 

چندین برابر کباب های سنتی چربی دارد.
آماده مثل همبرگر 40 گرم چربی  آیا می دانید که یک غذای 
دارد در حالی که یک غذای سنتی مشابه فقط 18 گرم چربی 
در خود جای می دهد و یا اسپاگتی هایی که در رستوران مصرف 
می کنید تک تک رشته هایشان در روغن خیسانده شده اند تا به 
هم نچسبند و در نتیجه راحت تر خورده شوند و تازه یک سس 
پرچربی خامه دار هم کنار آنها به شما ارائه می شود. تصور کنید 

با چنین غذایی چقدر چربی دریافت می کنید.
غذاهایی که در خارج از خانه درست می شوند، چربی بیشتری 
مصرف  دارند.  می کنید  تهیه  منزل  در  که  غذاهایی  به  نسبت 
غذاهایی که از چربی آنها کاسته شده همیشه هم کمک نمی کند. 
مدارکی وجود دارند که نشان می دهد وقتی افراد مدت کوتاهی از 
غذاهای کم چربی استفاده می کنند، بعد از مدت زمانی مزه آن را 
از یاد برده به غذاهای پرچرب 

روی می آورند
کـم  محصوالت  از  بسیاری 
چرب کنونی هم دارای چربی 
برای مثال،  فـراوانی هستند. 
ممکن  چربی  کم  مارگارین 
پنیر  است 60 درصد چربی، 
کم چربی بین 7 تا 25 درصد 
چربی )پنیر چدار 33 درصد 
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واقع هرکسی که بیش از حد غذا بخورد قادر است که وزن اضافه 
کند. اما در این مسیر برخی از افراد استعداد بیشتری برای وزن 
با وجود  افرادی را دیده ایم که  از ما  اضافه کردن دارند. هریک 
پرخوری هنوز الغر مانده اند. البته افرادی وجود دارند که وقتی 
در میان جمعی هستند تمایل به پرخوری دارند اما به طور کلی 
کم می خورند. افرادی هم که به طور طبیعی ناآرامند، حدود 700 

کالری حین حرکت های مداوم خود از دست می دهند. 
چندین  دارند،  خود  وزن  کردن  کم  به  تمایل  که  افرادی  برای 
پیشنهاد وجود دارد که قبل از آن توصیه می شود این سه نکتة 

بسیار مهم در نظر گرفته شود.
همه افراد هیکل و ابعاد بدنی یکسانی ندارند. اگر در خانواده خود 
سابقه نداشته باشید، هیچکدام از دستورهای غذایی به شما هیکلی 
همچون ونوس نمی دهد. به خاطر بسپارید که چربی خطرساز 

معموالً دورکمر است و به طور کلی باالتنه را در بر می گیرد.
کم کردن سریع وزن به معنای آب شدن چربی های بدن نیست، 
بلکه این کاهش سریع می تواند به علت از دست دادن آب بدن و 
یا حتی عضالت باشد. وزنی که به سرعت کم شده باشد، به سرعت 
هم برمی گردد و اغلب 3 تا 4 پوند هم بیشتر از وزن اولیه می شود.

تغییرات در روش غذا خوردن و انجام تمرینات ورزشی از نکاتی 
است که همیشه باید در صدر قرار گیرد و باید به طور مستمر به 
آنها پرداخت و نه فقط به مدت سه روز، سه ماه و یا سه سال، این 

تغییرات غذایی باید انعطاف پذیر و لذت بخش باشد.
شکر1

و  چربی  خوردن  کم  راه  از  کالری  کاهش  برای  روش  بهترین 
بدن  کالری  طریق  بدین  که  می آید  بدست  ورزشی  تمرینات 
سوزانده می شود. همچنین باید سعی کنید که از مصرف شکر 
خود بکاهید. مقدار انرژی ای که شکر ایجاد می کند در هر صورت 
بدن می تواند آن را از ذخایر چربی خود بگیرد. به هر حال کاهش 
مصرف شکر، راه حل مناسبی برای کم کردن وزن نیست. زیرا 
آنها منع شود، فرد تمایل بیشتری  اگر خوردن  غذاهایی اند که 
به آنها پیدا می کند. مصرف گهگاه یک شکالت، کیک، بستنی و 

هرچه که شیرین است حس خوبی در شما ایجاد می کند.
گاهی اوقات، با انتخاب یک کیک و یا شکالت استثنایی نسبت 
به یک چیز پیش پا افتاده اطمینان حاصل کنید که واقعاً ارزش 
خوردن را دارد. همچنین باید مواظب باشید که این، گاهی اوقات، 

بیش از یکی دوبار در هفته نشود. 

 بهداشتی و پزشکی

  1.  Sugar 

در  موجود  چربی  کم  شیرینی های  و  غذاها  از  بعضی  و  چربی( 
انواع خانگی چرب تر هستند. برچسب  با  بازار هنوز در مقایسه 
کم چرب بر روی مواد غذایی هم باعث می شود که مردم بیشتر 
آنها را مصرف کنند. برای مثال، ممکن است در خوردن یک پیاله 
بستنی معمولی تردید کنید اما در عوض هرشب دو پیاله بستنی 
کم چرب بخورید. دقیقاً شبیه این است که در قهوه تان شیر کم 
را به  با آن شیرینی پای سیب خامه دار  بریزید و همراه  چرب 

راحتی میل کنید.
چگونه در میدان کم کردن وزن پیروز شویم؟

بدانید که چربی های رژیمی در  باید  ابتدا  برای کم کردن وزن 
کجا مخفی شده اند. برای الغرشدن نیازی به حذف همة چربی ها 
انجام  بهتر  عمل  این  کمتر  چربی  )با  ندارید  غذایی  دستور  از 
می گیرد( و شما هنوز می توانید اجازه دهید که غذاهایتان طعم 
خود را همچنان حفظ کنند. چربی های زاید باعث چاقی شده زیرا 
خیلی بیشتر از آن مقداری است که برای رشد، فعالیت بدنی و 
سوخت و ساز به آن نیاز داریم. تنها راه کم کردن وزن، کم کردن 
کالری تا وقتی است که چربی زاید بدن آب شده تا میان آن چه 

می خورید و آن چه مصرف می شود تعادل برقرار شود.
ژن ها و شلوار جین شما

بسیاری از افرادی که اضافه وزن دارند، متقاعد شده اند که سوخت 
و ساز در بدن آنها به طور مختل صورت می گیرد، اما مطالعات 
متابولیک  اختالل  یک  ندرت  به  چاقی  علت  که  می دهد  نشان 
محسوب می شود. مشکل اضافه وزن اغلب به دلیل کم تحرکی و 
مصرف زیاد چربی است. افرادی که به طور مرتب رژیم می گیرند، 
ممکن است ماهیچه های خود را کاهش دهند تا چربی ها را؛ و این 
بافت عضالنی همان چیزی است که کالری را به طور شبانه روزی 
می سوزاند. نقش ژن ها در چاقی، مدتی است که توسط محققان 
مورد کاوش قرار گرفته است. متخصصان ژنتیک می گویند چون 
در یک صد سال گذشته ژن های انسان تغییر چندانی نکرده اند 
و در مقابل، پیشرفت تکنولوژی بسیاری از فعالیت های روزمره را 

آسان کرده، علت اغلب چاقی ها ژنتیکی نیست.
برخی از متخصصان باور دارند که ژن ها تنها در یک چهارم تا 
یک سوم اضافه وزن مؤثرند. عوامل محیطی مثل، غذا، نوشیدنی 
و تمرینات ورزشی هنوز هم نقش مؤثری در اضافه و یا کم شدن 
وزن دارند. تصور غلطی که در این زمینه وجود دارد این است که 
افرادی که وزن اضافه نمی کنند شانس بسیار زیادی دارند. در 
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ورزش حرفه ای در آمریکا
نظارت اساسی

در ایاالت متحده برای رسیدن به این هدف، البته به کمک قانون 
»پخش تلویزیونی ورزش« در سال 1961 روش های گوناگونی به 
کار گرفته می شود، این قانون برای لیگ های حرفه ای، جایگاه 
منافی با قوانین متناقض را در نظر گرفته است. این جایگاه توسط 
مجدد  پخش  و  تجاری  حقوق  متمرکز  فروش  کاربردی  ویژگی 
تلویزیونی قابل توجیه است. قدرت تجاری این بخش نسبت به 
قدرت باشگاه هایی که به صورت فردی وارد مذاکره می شوند، در 
سطح باالتری قرار دارد. خالص شدن از قواعد مربوط به مسابقه، 
است  گونه  بدین  می آورد.  فراهم  را  درآمدها  برابر  توزیع  زمینة 
فروش  از  آمده  به دست  بالز« 3% سود  تیم »شیکاگو  افراد  که 
محصوالت و فرآورده های لیگ را دریافت کرده اند و این در حالی 
است که لوازم مزین به نام آنها 40% کل فروش را تشکیل داده 
بود. این توزیع عادالنه، علی رغم فاصلة زیادی که از محبوبیت و 
نامعلوم ماندن  به  رسانه ای شدن دارد، هدفش شدت بخشیدن 
نتیجة بازی است. فقط قراردادهای محلی با شبکه های تلویزیونی 
و مجریان تلویزیون، بخشی از سودهای حاصل از درآمد فروش 
بلیط ها و سهم سرمایه داران، حجم مالی تیم ها را براساس سلسله 
درآمد،  عادالنة  توزیع  سیستم  می کنند.  سازماندهی  مراتبی 
لیگ در  لیگ، دو  بین چهار  از  تنظیم می کند.  نیز  را  بازار کار 
تالش اند تا حقوق انحصاری خود را به حداکثر برسانند. سازمان 
ملی بسکتبال و لیگ ملی فوتبال از سال 1984 به بعد، هر ساله 
درصد سود کارکردی توزیع شده بین بازیکنان خویش را مشخص 
می کنند. )57% برای بسکتبال و 62% برای فوتبال( و مبلغ به 
دست آمده را تقسیم بر تعداد باشگاه ها می کنند تا مبلغ متعلق 
به هر تیم مشخص شود؛ 44 میلیون دالر معادل 37 میلیون یورو 
برای سازمان ملی بسکتبال و 76 میلیون دالر معادل 63 میلیون 

یورو برای لیگ ملی فوتبال برای فصل 2004 -2003. 
چنین اقدامی در تالش است تا از تجمع بازیکنانی که پول خوبی 
و  آورد  به عمل  تیم جلوگیری  بطن چند  در  می کنند  دریافت 

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

بخش پایانی

گرداند.  برابر  بازیکنان  این  جذب  برای  را  تیم ها  همة  شانس 
مبتنی  شده،  وارد  بازار  کالسیک  عملکرد  به  که  دیگری  لطمة 
بر محدودیت جابجایی و انتقال بازیکنان است. با تصویب قانون 
را  باشگاه ها  میان  آزاد  رقابت  بازی  درافت،  قانون  برتر،  گزینش 
هر  آغاز  در  واقع  در  می کند.  محدود  را  ورزشکاران  و  کرده  رد 
فصل، استعدادهای جدید که از مسابقات قهرمانی دانشگاهی و یا 
لیگ های کوچک تر و یا مسابقات قهرمانی خارج از کشور آمده اند، 
توسط کارشناسان طبقه بندی می شوند و توسط تیم های معاف 
قهرمانی  مسابقات  در  موقعیتشان  عکس  ترتیبی  در  مالیات  از 
که  باشگاه ها  نیروهای  دوباره  تعادل  این  می شوند.  استخدام 
توسط تمام لیگ های برتر انجام می شود، ¼ نیروی کل را در 
بر می گیرد و افزایش قیمت های دستمزدها را محدود می کند. 
الگوی آمریکایی، معرف ویژگی دیگری نیز هست: امکان جابجایی 
بهره  جواز  این  مالیات.  از  معاف  تیم های  این  جغرافیایی  مکان 
برداری، به طور قانونی متعلق به یک شهر نیست، بلکه بستگی به 
مالک دارد. بنابراین، باشگاه ها با موافقت لیگ مربوطه می توانند به 
دنبال شرایط مطلوب پردرآمد باشند. انتقال احتمالی باشگاه های 
رسانه ای،  و  اقتصادی  پیامدهای  نتیجه،  در  و  مالیات  از  معاف 
استادیوم های  مردمی  گذاری  سرمایه  مورد  در  مذاکره  هنگام 
جدید و واگذاری معافیت های مالیاتی، فشار قابل توجهی را بر 
از میان  آورد. در سال 1995،  وارد می  برگزیدگان محلی  روی 
109 باشگاه، 44 باشگاه چنانچه استادیوم آنها بازسازی نمی شد 
و به صورت امروزی و نوین در نمی آمد و توسعه نمی یافت، در 
از  این پس، چگونه  از  داشتند.  قرار  مکان  تغییر  تهدید  معرض 
سالن   30 شویم:  متعجب  جدید  تحوالت  نحوة  گرفتن  شتاب 
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ورزشی جدید در طول دورة 1996 تا 2000، در مقابل 2 سالن در 
سال های 1942 تا 1950 و 17 سالن در طول سال های 1991 

تا 1995، تأسیس شده اند!
برد و باخت استادیوم ها

استادیوم در مرکز کنترل باشگاه های معاف از مالیات قرار گرفته 
است. طبق نوشتة مجلة »ُفربز« Forbes یک خانوادة آمریکایی با 
دو بچه که برای تماشای بازی به »میدان مادیزون« )در نیویورک( 
را  به طور متوسط حدود 636 دالر معادل 530 یورو  می روند، 
در یک شب خرج می کنند. در ایاالت متحده، سازماندهی یک 
مسابقة ورزشی طوری انجام گرفته است که تماشاچیانی را که 
به صورت خانوادگی می آیند جذب می کند و انواع سرگرمی ها 
و خدمات مختلف را برایشان فراهم می کند. البته همة این مزایا، 
پس از خرید بلیط شامل حالشان می شود. این نوع درآمدها از 
قواعد حقوق پخش مجدد تلویزیونی و تجاری، که لیگ آنها را 
مشخص ساخته، پیروی نمی کنند. لیگ، اعتبار و اهمیت فراوانی 
را به باشگاه ها تخصیص داده است. باشگاه »واشنگتن رد اسکاینز« 
شاهد خوبی برای این ادعا است. تهیة بلیط ها، لژها، بوتیک ها، 
پارکینگ ها، رستوران ها و تابلوهای تبلیغاتی این باشگاه، 55% کل 
بودجه لیگ را تشکیل می دهد. از طرف دیگر تغییر محل استادیوم 
در همان شهر و یا در یک شهر دیگر، این امکان را برای باشگاه ها 
فراهم می آورد که حضار خود را عوض کنند و با جذب مشتریان 
تغییر  افزایش دهند. هر  را  مرفه تر و ولخرج تر درآمدهای خود 
مکان با افزایش 35 درصدی قیمت بلیط ها همراه است. این عمل 
دو پیامد را به دنبال دارد: رفته رفته تعداد افرادی که در جایگاه 
تماشاچیان حاضر می شوند، رو به کاهش می رود و این به دلیل 
نرخ افزایش یافتة قیمت ها است: 58 دالر برای فوتبال آمریکایی و 
66 دالر برای بسکتبال در سال 1999، سهم بلیط های خریداری 
بگیرانشان در  برای مشتریان و حقوق  از طرف شرکت ها  شده 
مورد لیگ های هدایت کنندة مسابقات بسکتبال و هاکی روی یخ 
در اکثریت اند. در اروپا، جستجو برای یافتن یک استادیوم مدرن 
نیز با پیشرفت فعالیتی که رواج چندانی ندارد، در ارتباط است. 
واسطة  به  ورزشی،  سالن   60 از  بیش  میالدی،  سال 2004  در 
قراردادهای مهم، نام حامیان مالی خود را بر خود داشتند. این 
شیوة جدید ادارة باشگاه، سرمایه گذاری طرح های ساختمانی را 
تقویت می کند، البته زمانی که مالکان باشگاه ها و استادیوم یکی 
باشد. اگر مالیات پردازها مسئولیت هزینه را به عهده بگیرند، در 

برخی قسمت ها، خصوصی سازی اموال دولتی صورت می گیرد تا 
حدی که کسی که مخارج را متقبل شده است، همانی نیست که 
درآمدهای حاصل از این کار به جیب می زند. با در نظر گرفتن 
این واقعیت که 2/3 استادیوم های برگزیدة حرفه ای جزو قلمرو 
مسئلة منطقی سرمایه گذاری  شهرها به حساب می آیند، قطعاً 
دولتی مطرح می شود، تا حدی که بودجة ساخت استادیوم جدید 
میلیون دالر هم  مرز 550  از  آمریکایی  فوتبال  و  بیسبال  برای 
می گذرد و این مبلغ برای بسکتبال و هاکی روی یخ در حدود 
360 میلیون دالر است. به طور کلی کارشناسان آمریکای شمالی 
تخمین زده اند که نتایج باشگاه ها، ارزش اقتصاد محلی را بسیار 

باال می برد.
با ساختن  می دهند:  نشان  روشنی  به  را  مطلب  این  مثال  سه 
استادیوم ها به همراه مغازه ها، شهرها مصرف کنندگان خود را 
در این مکان ها به دست می آورند که به ضرر بوتیک های دیگر 
موجود در شهر، جیب باشگاه ها را پر می کند و آنها را به ثروت 
می رسانند. با به حالت تعویق درآوردن فعالیت هایشان در مدت 
دورة بسیار طوالنی به دلیل اعتصاب بازیکنان و یا در تنگنا قرار 
دادن مسئوالن، لیگ ها حجم کارهایشان را در شهرهای مربوطه 
کاهش نمی دهند و فقط یک جابجایی کوچک در مخارجشان 
صورت می دهند؛ به عنوان مثال به سوی سینما و یا تئاتر روی 

 بهداشتی و پزشکی
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می آورند. باشگاه ها با واریز کردن مبلغ باالی دستمزد به حساب 
بازیکنان در خارج شدن بخشی از ثروت از منطقه سهیم اند. به 
همین دلیل است که بخش اعظم این درآمدها به صورت محلی 
خرج نمی شوند. این نتایج جانشینی و یا فرار نشان می دهد که 
اقتصادی توجیه نشده اند و  کمک های مردمی از طرف عوامل 
که  فرهنگی  و  مدنی  روان شناختی،  از طریق جنبه های  فقط 
در  است.  رسیده  اثبات  به  می کنند،  درک  را  آن  برگزیدگان 
از سال  نیز متفاوت است در سیاتل،  افکار عمومی  این زمینه، 
1995 به بعد، رأی دهندگان افزایش 0/1 درصدی مالیات های 
محلی را که برای تأمین اعتبارات ساخت یک استادیوم بیسبال 
سال  در  نیویورک  شهردار  نپذیرفتند.  بود  شده  گرفته  نظر  در 
2000 میالدی، شرکت در تأسیس استادیوم جدید را برای هر 
دو باشگاه وابسته به لیگ ملی بیسبال، میتس و یانکی اجباری 
از دالیل منطقی و پیشرو در مقابل توسل به  اعالم کرد. یکی 
پول مردمی، علی رغم وجود موانعی که ارزش نتایج بازی آزاد 
نهفته  بازیکنان  باالی  بسیار  دستمزد  در  می آورند  پایین  را 
است. ایاالت متحده، اولین بازار تجاری ورزشی در جهان با رقم 
کارکردی کلی 264 میلیون دالر، به طور منطقی اولین رده های 
فهرست برندگان را به خود اختصاص داده است. از بین 15 نفر 
اول مسابقات در سال 2003، یازده نفر آنها آمریکایی بودند که 

از این تعداد نیز، پنج نفر جزو لیگ ملی بسکتبال بودند: از کوین 
گارنت )نفر ششم با جایزه 25 میلیون دالری( گرفته با اسکاتی 
پیپین )نفر پنجم با جایزه 19 میلیون دالری(، الگوی آمریکایی 
به  نیز  و  خشن  و  خشک  اقتصاد  از  اش  تأثیرپذیری  دلیل  به 
نیز  اروپا  دالیل فرهنگی و قضایی نمی تواند به طول کامل در 
اعمال شود. در آن صورت، احتماالً هویت سیستم اروپایی زیر 
سئوال خواهد رفت. از عناصر تشکیل دهندة این هویت، اصل 
اصالح ورزشی است که به گونه ای عظیم و ادغام شده، از پایین 
ترین سطح محلی تا ردة بین المللی، مسابقات میان باشگاه ها را 
سازماندهی می کند. از عناصر تشکیل دهندة دیگر می توان به 
این موارد اشاره کرد: انسجام حرکت ورزشی که اجزای تشکیل 
پیوند  به هم  نزول   – دهندة آن توسط مکانیسم مداوم صعود 
با  را  شهر  یک  و  تیم  یک  که  منطقه ای  تشکیالت  خورده اند، 
از  بعضی  وجود،  این  با  دهد.  ربط می  به هم  اجتماعی  اهداف 
به  می کنند،  عمل  مسابقه  تعادل  بهبود  جهت  در  که  وسایل 
شرطی در اروپا می توانند اعمال شوند که ورزش حرفه ای از 
ویژگی  دلیل  به  که  رقابت  در  شرکت  اجتماعی  حق  پرداخت 
واقع شده  قبول  مورد  تجارت سنتی  از طرف بخش  آن  خاص 
بود، معاف شود. این روش اوایل سال 1960 در ایاالت متحده 

به کار گرفته شد. 
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 ویتامین B6 )پیریدوکسین(

آنزیمی  واکنش   100 از  بیش  در  )پیریدوکسین(،   B6 ویتامین 
دخیل در سوخت و ساز نقش دارد. عمدة این واکنش ها با سوخت 
و ساز پروتئین ها مرتبط است. این ویتامین همچنین در عملکرد 
سیستم ایمنی و رشد مغز جنین در دوران بارداری مؤثر است. چون 
این ویتامین محلول در آب است و به مقدار کمی در بدن ذخیره 

می شود، به طور روزانه باید مصرف شود.
سبزیجات  سایر  و  سیب زمینی  گوشت،  انواع  غذایی:  منابع 
نشاسته ای، میوه ها )به غیر از مرکبات(، غالت کامل و آجیل منابع 

خوبی از این ویتامین اند.
خفیف  کمبودهای  است.  نادر   B6 ویتامین  واضح  کمبود  کمبود: 
ممکن است شایع تر باشد که به صورت التهاب مخاط دهان، التهاب 
زبان، ترک خوردگی لب ها و اطراف دهان، تحریک پذیری، گیجی، 
افسردگی و به ندرت نوروپاتی محیطی نمایان می شود. کمبودهای 
شدید با درماتیت سبورئیک، آنمی میکروسیتیک و تشنج همراه است.

مسمومیت: مصرف مقدار زیادی ویتامین B6 از مواد غذایی عارضة 
خاصی ایجاد نمی کند، اما در مورد مصرف مکمل ها این گونه نیست. 
مصرف طوالنی مدت مقادیر باالی مکمل های حاوی پیریدوکسین 
می تواند آسیب عصبی شدید ایجاد کند. سایر عالئم شامل درماتوز، 

حساسیت به نور، سوزش سر دل، سرگیجه و تهوع می باشد. 
)H بیوتین یا ویتامین( B7 ویتامین

 B از گروه ویتامین های خانوادة  بیوتین، ویتامینی محلول در آب 
است. بیوتین کمک می کند تا بدن برخی مواد غذایی را که مصرف 
می کند به انرژی تبدیل کند. بیوتین نقش ضروری در بسیاری از 
فرآیندها از جمله سنتز پروتئین و تکثیر سلول دارد. همچنین این 

ویتامین نقش مهمی در سالمت پوست، مو و ناخن دارد.
وجود  غذاها  از  بسیاری  در  کم  مقادیر  در  بیوتین  منابع غذایی: 
با  مقایسه  در  غذاها  در  موجود  بیوتین  مقدار  حال،  این  با  دارد. 

پایین می باشد. زردة تخم مرغ،  B نسبتاً  سایر ویتامین های گروه 
جگر، تخمة آفتابگردان، محصوالت حاوی سویا و بادام منابع خوبی 
بیوتین و سایر  منابع  از غنی ترین  آبجو یکی  بیوتین اند. مخمر  از 
ویتامین های گروه B است. باکتری های مفیدی که در روده وجود 

دارند نیز می توانند بیوتین تولید کنند. 

با  )عموماً  موها  شدن  نازک  شامل  بیوتین  کمبود  عالئم  کمبود: 
ریزش مو یا از دست دادن رنگ مو(، بثورات پوسته دار قرمز اطراف 
چشم، بینی و دهان، افسردگی، خستگی، توهم و سوزن سوزن شدن 
دست ها و پاهاست. کسانی که سفیدة تخم مرغ را به صورت 
خام مصرف می کنند، سفیدة تخم مرغ خام حاوی ماده ای به نام 
آویدین است که به بیوتین متصل می شود و از جذب آن جلوگیری 
می کند. مصرف روزانه 2 یا بیشتر تخم مرغ پخته نشده برای چندین 

ماه سبب کمبود بیوتین و بروز عالئم آن می شود.
مسمومیت: هیچ گونه سمیتی در مصرف بیش از حد بیوتین گزارش 
نشده است. به دلیل اینکه این ویتامین محلول در آب است مقادیر 

گردآوری: مریم میرسلیم
بخش پنجم

تغذیـة ورزشـیتغذیـة ورزشـی
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اضافی آن از طریق کلیه دفع می شود، به همین جهت حداکثر میزان 
مجاز مصرف روزانه برای آن گزارش نشده است. 

ویتامین B9 )فوالت(

ویتامین B9 که به نام های فوالت یا اسید فولیک نیز خوانده می شود 
مادة  ساخت  برای  که  است.   B گروه  ویتامین های  انواع  از  یکی 
نیاز است. اگر چه اصطالح  DNA و تقسیم سلولی مورد  ژنتیکی 
فوالت و فولیک اسید اغلب به جای یکدیگر استفاده می شود اما 
آنها با هم متفاوت اند. فوالت، ویتامینی است که به طور طبیعی در 
غذاها وجود دارد اما فولیک اسید فرم صناعی فوالت است که در 

مکمل ها و غذاهای غنی شده وجود دارد. 
منابع غذایی: اسفناج، جگر، مخمر، مارچوبه و کلم بروکلی منابع 
خوبی از فوالت اند. سایر مواد غذایی مانند برنج سفید، لوبیا، نخود 

فرنگی، آجیل و ... نیز فوالت دارند.
کمبود: کمبود فوالت به صورت جداگانه غیرمعمول است. کمبود 
با دیگر کمبودهای مواد مغذی که ناشی از دستور  فوالت معموالً 
می باشد.  مرتبط  است  جذب  اختالالت  و  الکلیسم  فقیر،  غذایی 
با  که  است  مگالوبالستیک  آنمی  فوالت،  کمبود  اصلی  عالمت 
گلبول های قرمز با هستة بزرگ و غیرطبیعی مشخص می شود است. 
عالئم آنمی مگالوبالستیک شامل ضعف، خستگی، اِشکال در تمرکز، 

تحریک پذیری، سردرد، تپش قلب و تنفس کوتاه است.
مسمومیت: فوالت موجود در مواد غذایی عارضه ایجاد نمی کند. 

ابتال به  مصرف مقادیر باالیی از فولیک اسید ممکن است خطر 
سرطان کولور 

ویتامین B12 )سیانوکوباالمین(

ویتامین B12 )سیانوکوباالمین( به چندین شکل وجود دارد و حاوی 
ویتامین  فعالیت  با  ترکیبات  رو  این  از  است،  کبالت  معدنی  مادة 
از   B12 ویتامین  می شوند.  نامیده  کوباالمین  کلی  طور  به   B12
لحاظ ساختاری پیچیده ترین ویتامین محسوب می شود. به دلیل 
رنگ قرمز تیرة مورد توجه کریستال های آن، به این ویتامین لقب 
عملکردهای  برای  که  است  شده  داده  طبیعی  کوفاکتور  زیباترین 
مختلف متابولیکی از جمله سوخت وساز چربی، کربوهیدرات و سنتز 
عصبی،  سیستم  سالمت  در  ویتامین  این  است.  ضروری  پروتئین 

تقسیم سلولی و خونسازی مؤثر است.
منابع غذایی: ویتامین B12 به طور طبیعی در محصوالت حیوانی 
از جمله گوشت، ماهی، مرغ، تخم مرغ، شیر و محصوالت لبنی یافت 
می شود. این ویتامین عمدتاً در غذاهای گیاهی وجود ندارد، برخی از 

محصوالت مخمر تغذیه ای نیز حاوی ویتامین B12 هستند.
خفیف  است  ممکن   B12 ویتامین  کمبود  اولیة  عالئم  کمبود: 
یا  و  عصبی  آسیب  مگالوبالستیک،  آنمی  باشد.  غیراختصاصی  و 
از  برخی  است  ممکن  شود.  ایجاد  است  ممکن  گوارشی  مشکالت 
افراد هیچ گونه عالئم قابل توجهی را نشان ندهند. سایر افراد ممکن 
است طیف وسیعی از عالئم )خفیف تا شدید( را تجربه کنند که 
دادن  دست  از  عضالنی،  سرگیجه، خستگی، ضعف  اسهال،  شامل 
و  زبان  در  زخم  قلب،  ضربان  افزایش  پریده،  رنگ  پوست  اشتها، 
دهان، بی حسی در دست ها، پاها، بازوها، فراموشی، پارانویا می باشد. 
گیاهخواران و کسانی که دستور غذایی وگان )Vegan( دارند در 
خطر بیشتری برای کمبود ویتامین B12 نسبت به غیر گیاهخواران و 
گیاهخوارانی که از تخم مرغ و محصوالت لبنی استفاده می کنند قرار 
دارند. دلیل این امر این است که منابع غذایی ویتامین B12 محدود 

به غذاهای حیوانی است.
مقادیر  است،  آب  در  محلول   B12 ویتامین  چون  مسمومیت: 
اضافی آن توسط کلیه ها دفع می شود. تا کنون هیچ گونه عارضة 
جانبی با مصرف مقادیر باالی ویتامین B12 در افراد سالم مشاهده 

نشده است.  
منبع: ویكی پدیا
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َتنگ ِلزور، سد سیاه رود
در مسیر تهران به فیروز کوه، حدود 7,5 کیلومتر مانده به فیروزکوه، 
بعد از پل روستای َهرانده و منطقة نمرود، خروجی ارجمند به 
سمت چپ جدا می شود بعد از مجتمع خدماتی رفاهی زیتون، 
از طریق دوربرگردان وسط جاده، به طرف مخالف بروید و وارد 
فرعی جادة ارجمند شوید. این خروجی آسفالته را ادامه دهید تا از 
روستای سله بن، خروجی روستای ورسخواران و طهنه، روستای 
وشتان و دوراهی السم بگذرید و به شهر ارجمند برسید. از میانة 
شهر ارجمند به جهت شمال ادامه دهید تا از ارجمند خارج شوید. 
مسیر آسفالت شما را بعد از روستاهای شادمهن و اهنز به روستای 
لزور می رساند. از ابتدای خروجی جادة فیروزکوه تا ارجمند 23 
کیلومتر و از ارجمند تا لزور 11 کیلومتر مسافت دارید. هر روز 
از روستای لزور به شهر فیزوکوه حرکت  صبح یک مینی بوس 
می گردد.  باز  لزور  سمت  به  فیروزکوه  از  ظهر  بعداز  و  می کند 
فیروزکوه هم  از شهر  فیروزکوه است.  راه آهن  لزور در  ایستگاه 
می توانید تا لزور تاکسی تلفنی بگیرید. وقتی به میدان اصلی لزور، 
کنار سوپرمارکت سام رسیدید، سمت راست، یک راه جیپ رو 
به طرف دریاچة ساح و سد سیاه رود می رود. پیش از این که از 
روستا خارج شوید، به ساختمان امام زاده معصوم و گلزار شهدای 

روستا می رسید. راه خاکی از کنار امام زاده شروع می شود و به 
جهت شمال شرقی ادامه پیدا می کند. حدود 2,5 کیلومتر پس 
از امام زاده معصوم، یک دوراهی پیش رویتان ظاهر می شود. راه 
سمت راست که جهت شرقی دارد، به طرف دریاچة ساح و راه 
سمت چپ که جهت شمالی دارد، به طرف سد سیاه رود می رود. 
مسیر را در راه سمت چپ ادامه دهید و کمی در بستر رودخانه 
پیش بروید تا به یک دوراهی برسید. راه مستقیم که به جهت 
شمال می رود کمرنگ است و راه پررنگ تر، سمت چپ شماست 
که مسیر دریاچه - سد است. از این قسمت، جاده با تغییر جهت 
غربی شیب نسبتاً تندی می گیرد و شما را تا ارتفاع 2800 متری 
باال می برد و با عبور از گردنه، از طریق مسیر کمربُر، به سمت 
گردنة مرتفع تری به ارتفاع 3050 متری باال می رود. کمی جلوتر 
با  از گردنه به یک دوراهی دیگر برمی خورید. راه سمت راست 
شیبی رو به باال به سوی مزرعه ای کوچک می رود و راه سمت 
چپ راه سد است که به طرف پایین و کف دره شیب دارد. شما 
اکنون حدود 9 کیلومتر از روستای لزور فاصله گرفته اید. در اینجا 
گردنه ای هست که با عبور از آن وارد تنگ سیاه رود می شوید. 
زیبایی و هیبت این دره لحظاتی شما را مسحور خواهد کرد. جاده 
از کف دره عبور می کند و دوباره رو به باال شیب می گیرد و با 

ایـرانگـردی
جاذبه های گردشگری جادة فیروزکوه
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عبور از گردنة نهایی شما را به سد می رساند. از روستای لزور تا 
کنار سد 14 کیلومتر فاصله گرفته اید. راه دسترسی به سد سیاه 
را  نیست. خودروی خود  مناسب  معمولی  برای خودروهای  رود 
در روستای لزور پارک کنید و ضمن هماهنگی قبلی با رانندگان 
محترم نیسان، بقیه راه را با نیسان بروید. عالوه بر امام زاده معصوم، 
امام زاده خوشنام، برج نیمه و قلعة قل دوش و پل سنگی لزور از 

آثار تاریخی این روستا محسوب می شوند.
که  دارد  کوچک  کوهستانی  پارک  یک  اهنز،  کوچک  روستای 
برای استراحت مناسب است. آستانة مقدس آقا سید مصطفی در 
روستای اهنز و امام زاده عبداهلل و امام زاده بی بی حلیمه خاتون 

روستای شادمهن از اماکن زیارتی منطقه به حساب می آیند. 
یکی از برنامه های جذاب و زیبای این منطقه برنامة کوه پیمایی 
نِِشل در  از گردنة  برای گذشتن  است.  لِزور به روستای نِِشل 
ارتفاع 3500 متری باید آمادگی جسمانی مناسبی برای اجرای 
این برنامه داشته باشید. زمانی که به سد سیاه رود رسیدید، مسیر 
صعود به قلة میشینه مرگ را در جهت شمال غربی سد ادامه 
دهید. بخش زیادی از این مسیر در جاده ای جیپ رو و قدیمی 
ادامه پیدا می کند. در جایی از مسیر، از پاکوب قله جدا می شوید 
از روی گردنه به جهت غرب  نِِشل می روید.  و به سمت گردنة 
ارتفاع کم می کنید و بعد از حدود 2 کیلومتر دوباره قبل از یک 
آبگیر کوچک، به گردنة دیگری می رسید. از این قسمت به بعد 
به طرف مرتع و چمن رسم ارتفاع کم می کنید، کمی جلوتر به 
کلبه های دامداران منطقه و چشمة آب گوارایی می رسید. بعد از 
این مرتع، در جهت حرکت آب به سوی تَنگ رسم می روید. از راه 
پاکوب کنار تنگ عبور کنید تا به جادة خاکی برسید. این جادة 
خاکی در جهت شمال و سمت راست شما به سوی روستای ِخِرم 
می رود و بعد از آن به سمت نِِشل ادامه دارد. از انتهای تنگ تا 

روستای نِِشل 4 کیلومتر فاصله دارید.

به طرف دریاچه - سد سیاه  لزور  از روستای  پیاده روی  مسیر 
رود یکی از زیباترین مسیرهای طبیعت گردی در منطقه است. 
و  باریک  تنگی  درون  از  را  مسیر  از  زیادی  قسمت  که  آنجا  از 
داخل رودخانه عبور می کنید، برای روزهای گرم و طاقت فرسا 
بسیار مناسب است. زمانی که به روستای لزور می رسید، خودروی 
خود را در میدان اصلی پارک کنید و به طرف تَنگ السک ادامه 
بروید  برای رفتن به سمت تَنگ به سمت مسجد جامع  دهید. 
و با پرس و جو از اهالی وارد جاده ای خاکی شوید که از روستا 
به طرف السک می رود. طول این جادة خاکی 2 کیلومتر است. 
از  می توانید  ندارید،  جاده  این  در  روی  پیاده  برای  فرصتی  اگر 
روستای لزور نیسان اجاره کنید. توصیه می کنیم به دلیل کمبود 
جا و باریکی جاده، خودروی شخصی نبرید. زمانی که ابتدای دره 
رسیدید، رودخانه ای می بینید که از دورن دره ای باریک به سمت 
صخره ای  دیواره های  را  آن  اطراف  است.  سرازیر  لزور  روستای 
مرتفعی فرا گرفته که زیبایی این مسیر را دو چندان کرده است. 
وارد دره شوید و مسیر را خالف جهت حرکت آب ادامه دهید. در 
برخی قسمت ها مجبورید از داخل رودخانه عبور کنید و در برخی 
قسمت ها نیز می توانید از خشکی کنار رودخانه بروید. کمتر از 
2 کیلومتر جلوتر، به جایی می رسید که دو دره پیش روی شما 
ظاهر می شود. راه سمت راست وارد دره ای می شود که پیمایش 
آن دشوار است و بعد از حدود یک و نیم کیلومتر به جادة خاکی 
سد سیاه رود می رسد. راه سمت چپ که شعبة اصلی رودخانه 
تا  دهید  ادامه  را  راه  این  اصلی شماست  راه  دارد  آن جریان  از 
کمتر از 2 کیلومتر دیگر به چمن زار وسیعی برسید. این منطقة 
زیبا برای اقامت و شب مانی مناسب است و چشمه ای بزرگ با 
آب گوارا به نام معجزچشمه دارد. به همین دلیل این منطقه را 
نهر  کار معجزچشمه در مجاورت  از  نیز معجزچشمه می نامند. 
آب به جهت شمال، راه خود را ادامه دهید تا بعد از 500 متر 
به ضلع جنوبی دریاچه برسید. در متون گذشته، راهی قدیمی 
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برای ارتباط لزور و روستاهای اطراف به سمت نشل و از آنجا به 
روستاهای منطقة بندپی بابل بوده و سه کاروانسرا در میانة راه قرار 
َوردواَو )کنار دو آب(، کاروانسرای  اول  داشته است. کاروانسرای 
دوم میهون رباط )رباط میانی( و سومین کاروانسرا َکتوَوزان نام 
داشته اند. کنار سد سیاه رود جایی برای برپایی چادر وجود دارد. 

اطراف معجزچشمه نیز فضای کافی برای اردو زدن هست. فقط در 
فصل بارش باید مراقب سیالب های احتمالی در این دشت باشید.

- روستای لزور یک نانوایی، دو مسجد، سه امام زاده، چند مغازة 
کوچک و یک مغازة نسبتاً بزرگ دارد.

مکان  کودکان  بازی  پارک  کنار  روستا،  اصلی  میدان  در   -
بهداشتی وجود دارد.  

- برای اردو زدن به سد نزدیک نشوید و در مسیر جویبارهای 
مناسبی  فضاهای  دریاچه  پیرامون  نزنید.  چادر  سد  به  منتهی 
جنوب  سنگی  دیواره های  پایین  می شود.  دیده  کار  این  برای 
جای  ریزش سنگ  احتمال  دلیل  به  تاج سد،  نزدیک  دریاچه، 
مناسبی برای اقامت نیست؛ ضمن اینکه مسیر عبور کوه نوردان 

از تنگ لزور به طرف قلة میشینه مرگ است. 
آب  دارد.  وجود  هم  به  نزدیک  آب  چشمة  دو  سد  اطراف   -

جویبارهای منتهی به سد برای آشامیدن مناسب نیست. 
این  در  تیراندازی  و  شکار  هرگونه  و  سد  این  در  شناکردن   -
منطقه ممنوع است و محیط بانان محترم در این منطقه هستند.

- با هدف محافظت از حیات وحش منطقه و گزارش تخلف و 
همکاری با محیط بانان منطقه می توانید به پاسگاه محیط بانی 
واقع در ورودی شهر ارجمند، روبروی بخشداری مراجعه کنید.

- در روستای لزور و در ارتفاعات و روی گردنه ها، تلفن همراه 
معجزچشمه  و  سد  اطراف  تنگ ها،  دره ها،  در  اما  دارد  آنتن 

خبری از آنتن نیست.
- راه روستا تا تَنگ السک خاکی و بسیار باریک است و شیب 

روستا  اصلی  میدان  در  را  بنابراین، خودروی خود  دارد.  تندی 
کودکان،  بازی  بوستان  از  قبل  کوچة السک،  از  و  کنید  پارک 
با  می توانید  همچنین  دهید.  ادامه  السک  سمت  به  پیاده 

هماهنگی قبلی، این مسیر را با نیسان تا ابتدای تنگ بروید.
- برای عبور از تنگ لزور کفش کتانی سبکی همراه داشته باشید 
به طوری که قوزک پای شما را بپوشاند و آب زیادی به خود 
دارید،  را  لزور  گردنة  طرف  به  پیمایش  ادامة  قصد  اگر  نگیرد. 
حتماً کفش مناسب کوه پیمایی همراه خود داشته باشید. لباس 
سبک اضافه هم با خود بردارید. هنگام عبور از داخل رودخانه 
بسیار احتیاط کنید و از روی سنگ های لغزنده نپرید. اگر هوا 
بارانی بود و احتمال سیالب می دادید، عبور از این مسیر را به 

زمان دیگری موکول کنید.
تَنگ السک، چندین  به  لزور و مسیر دسترسی  - در روستای 
سطح زباله قرار دارد. هرجا اردو زدید، زباله های خود را از آنجا 
در  شما  خود  و  دیگران  برای  زیبا  محیط  این  تا  کنید  خارج 

دفعات بعد قابل استفاده باشد.

- طباخی و تهیة غذای ِدنج در روستای وشتان آمادة تهیة غذا 
برای مسافران است. با توجه به فضای کوچکی که برای نشستن 
قبل  از  استفاده کنید،  امکانات آن جا  از  دارید  اگر قصد  دارد، 

هماهنگ نمایید.  
- یکی از راه های قدیمی ارتباط بین فیروزکوه و بابل مسیری 
با  و  می گیرد  ارتفاع  کهریز  منطقة  و  لزور  شمال  از  که  است 
جادة خاکی  به  نهایت  در  عباسی،  شاه  رباط  کنار سه  از  عبور 
نشل - بندپی می رسد. این رباط ها با شماره 6354 در تاریخ 

1381/07/07 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. 
منبع:

 جاذبه های گردشگری جادة فیروزکوه/ احمد نظری، مهدی ورکش با 
مقدمة دکتر منوچهر ستوده
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بررسی پژوهش های انجام شده پیرامون زردچوبه
مجتمع صنایع دینه ایران

زردچوبه را امروزه در قفسة ادویة هر آشپزخانه ای می توان یافت. 
رنگ  زرد  پودر  این  انجام شده،  معتبر  پژوهش های  به  توجه  با 
که از ریشة گیاه زردچوبه حاصل می گردد، فواید فراوانی برای 
سالمتی انسان دارد که ناشی از وجود ماده ای به نام کورکومین 

است و دارای ویژگی های منحصر به فردی می باشد.
زردچوبه  هندی(،  سنتی  )طب   )Ayurveda( آیورودا  طب 
توصیه  مزمن  التهاب  و  دردها  از جمله  بیماری ها  انواع  برای  را 
می کند. طب غربی در حال مطالعه روی زردچوبه به عنوان ُمسکن 

و عامل درمانی است.
   زردچوبه حاوی ترکیبات زیست فعال با خواص دارویی

کورکومین  که  است  این  زردچوبه  پیرامون  توجه  در خور  نکتة 
تشکیل  را  آن  وزن  درصد   3 و حدود  ندارد  باالیی  میزان  به  را 
می دهد. بیشتر مطالعات بر روی این گیاه روی عصارة زردچوبه 
انجام می پذیرد که حاوی کورکومین است که مقدار مورد نیاز 
آن برای بدن، اغلب بیش از 1 گرم در روز است و رسیدن به این 
میزان تنها با استفاده از زردچوبه به عنوان ادویه در مواد غذایی 
افراد  برخی  که  است  دلیل  همین  به  بود.  خواهد  دشوار  بسیار 

استفاده از مکمل ها را ترجیح می دهند.
دارد  خون  جریان  در  پایینی  جذب  کورکومین  حال،  این  با 
زیستی  فراهم  باید  کورکومین  کامل  تأثیر  ایجاد  برای  و 
)bioavailability( آن )سرعت جذب یک ماده در بدن( بهبود 
یابد و این موضوع نیز با مصرف زردچوبه به همراه فلفل سیاه 
که حاوی پیپرین )piperine( است، توصیه می گردد. پیپرین 
تا 2000 درصد  را  ماده ای طبیعی است که جذب کورکومین 

افزایش می دهد.
کورکومین همچنین قابل حل در چربی است. به این معنی که 
به همین دلیل  یا روغن حل می شود.  تجزیه شده و در چربی 
با  را  کورکومین  مکمل های  که  باشد  خوبی  ایدة  است  ممکن 
وعده های غذایی پرچرب مصرف نمود. این موضوع بدین معنی 

نیست که مصرف غذاهای پرچرب را در دستور کار قرار داد.
   کورکومین، یک ضد التهاب طبیعی

التهاب )inflammation( واکنش دفاعی ذاتی است که در پاسخ 
به عملکرد مضر و مخرب عوامل فیزیکی؛ شیمیایی و بیولوژیکی، 
بین  از  آن  نهایی  داده که هدف  تشکیل  واکنش حفاظتی  بدن 
ترمیم  فرآیند  آغاز  و  بافتی  یا  آسیب سلولی  اولیة  عوامل  بردن 
است. اگرچه التهاب کوتاه مدت و حاد، مفید است، اما اگر مزمن 
شود و به بافت های بدن حمله نماید، به موضوعی نگران کننده 

تبدیل می شود.
اکنون پژوهشگران بر این باورند که التهاب مزمن در سطح پایین 

می تواند در برخی از بیماری ها نقش داشته باشد.
  بیماری قلبی

  سرطان
  سندرم متابولیک
  بیماری آلزایمر 

  بیماری های دژنراتیو
به همین دلیل هر عاملی که بتواند به مبارزه با التهاب مزمن کمک 
نماید، در پیشگیری و کمک به درمان این بیماری ها از اهمیت 

برخوردار است.
وجهی  چند  و  پیچیده  ای  مسئله  التهاب،  موضوع  حالیکه  در 
است و احتماالً پاسخ ساده ای برای آن وجود ندارد، نکتة کلیدی 
در مورد کورکومین، توانایی این ماده در مقابله با التهاب است. 
با این حال، مقادیر بسیار باالیی برای ایجاد نتایج دارویی مورد 

نیاز است.
  زردچوبه مؤثر در افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی بدن

از  بسیاری  و  پیری  بروز  عومل  از  یکی  اکسیداتیو  آسیب 
بیماری هاست که شامل رادیکال های آزاد، مولکول های بسیار 
رادیکال های  است.  نشده  جفت  الکترون های  با  واکنش پذیر 
مانند اسیدهای چرب،  آلی مهم  با مواد  به واکنش  تمایل  آزاد 
اکسیدان ها  آنتی  اصلی  نقش  اما  دارند.   DNA و  پروتئین ها 
حفاظت از بدن در برابر رادیکال های آزاد می باشد. کورکومین، 
ساختار  دلیل  به  که  است  قدرتمند  و  مؤثر  اکسیدانی  آنتی 
شیمیایی ویژة خود می تواند رادیکال های آزاد را خنثی نماید. 
که  است  آن  نشانگر  سلولی  و  حیوانی  مطالعات  این،  بر  عالوه 
مسدود  را  آزاد  رادیکال های  عملکرد  است  ممکن  کورکومین 
نموده و ممکن است سایر آنتی اکسیدان ها را تحریک نماید که 

نیازمند مطالعات بالینی بیشتری روی انسان می باشد.
  کورکومین عامل تقویت کنندة نوروتروفیک مشتق از 

 )BDNF(1 مغز
این  بر  اعتفاد  نورون ها،  مورد  در  مطالعات  پیشرفت  از  پیش 
بود که آنها پس از آغاز دوران کودکی قادر به تقسیم و تکثیر 
رد  را  موضوع  این  پژوهش ها  امروزه  حال،  این  با  نیستند. 
نموده اند. نورون ها قادر به ایجاد ارتباط و اتصال های جدیدند 
و در مناطق خاصی از مغز می توانند تکثیر شوند و تعدادشان 

افزایش یابد.

  1.  Brain-derived Neurotrophic Factor 
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و  حـافظــه  در   BDNF
و  دارد  نقـش  یـادگیـری 
می تواند در مناطقی از مغز 
که مسئول خوردن، نوشیدن 
یافت  هستند  بدن  وزن  و 
شود. مطالعات حیوانی نشان 
کورکومین  که  است  داده 
 BDNF ممکن است سطح
مغز را افزایش دهد و ممکن 

است در به تأخیر انداختن یا حتی معکوس نمودن روند بسیاری 
از بیماری های مغزی و کاهش عملکرد مغز مرتبط با افزایش سن 
مؤثر باشد. با این حال، مطالعات روی الگوهای حیوانی انجام شده 

و نیاز به انجام مطالعات روی انسان نیز می باشد.
   کورکومین مؤثر در کاهش بروز بیماری های قلبی

مطابق با اعالم سازمان بهداشت جهانی WHO نخستین علت 
موضوع  این  است.  قلبی  بیماری های  جهان  در  میر  و  مرگ 
سال هاست که توسط محققان در حال بررسی بوده و به دنبال 
کاهش روند بروز بیماری های مرتبط با قلب هستند. پژوهش ها 
حاکی از آن است که کورکومین ممکن است به کاهش و حتی 

معکوس نمودن مراحل روند بیماری قلبی مؤثر باشد. 
نقش اصلی کورکومین در مورد بیماری های قلبی، بهبود عملکرد 

اندوتلیوم، پوشش رگ های خونی می باشد.
 اختالل عملکرد اندوتلیال از عوامل اصلی بروز بیماری قلبی است، 
چندین مطالعه نشانگر آن است که کورکومین در بهبود سالمت 
قلب می تواند مؤثر باشد. عالوه بر این، یک بررسی صورت پذیرفته 
نشان داد که کورکومین به اندازة ورزش، در زنانی که در دوران 
یائسگی قرار دارند، مؤثر است. عالوه بر این، همان گونه که پیش 
از این نیز اشاره گردید، کورکومین می تواند به کاهش التهاب و 
اکسیداسیون کمک نماید و این موضوع می تواند در بهبود بیماری 

قلبی نقش داشته باشد.
  زردچوبه مؤثر در پیشگیری از سرطان

از ویژگی های سرطان، رشد مهار نشدة سلول ها است. گونه های 
متفاوتی از سرطان وجود دارد که به نظر می رسد توسط مکمل های 
کورکومین تحت تأثیر قرار می گیرند. کورکومین به عنوان ماده ای 
مفید در درمان سرطان مورد مطالعه قرار گرفته است و نشانگر آن 

است که در پیشگیری از رشد سرطان مؤثر است.
  به مرگ سلول های سرطانی کمک می کند.

  کاهش آنژیوژنز )رشد عروق خونی جدید در تومورها( 
  کاهش متاستاز )گسترش سرطان(

در  مؤثر  کورکومین    
درمان بیماری آلزایمر

بـرخــی  بـرای  اگـرچـه 
آلـزایمـر،  نشانـه هـای  از 
روش هـای درمانـی وجـود 
دارد، امـا همچنـان درمـان 
قاطعـی برای آلزایمـر وجود 
ندارد. بنابراین پیشگیری از 
وهلـة  در  عارضه  این  بـروز 
نخست، مهمترین اقدام است. در میان پژوهش های انجام شده، این 
موضوع به چشم می خورد که کورکومین می تواند از سد خونی 
مغزی عبور نماید. التهاب و آسیب اکسیداتیو دو عاملی هستند 
که در بیماری آلزایمر نقش دارند و در این میان کورکومین تأثیر 
بسزایی بر هردو عامل دارد. مطالعات نشان می دهد که کورکومین 
می تواند به پاکسازی پالک های آمیلوئید که در نتیجة بیماری 

آلزایمر در مغز انباشته می شوند کمک نماید. 
  پاسخ مناسب کورکومین به التهاب مفاصل یا آرتریت

التهاب  با  از آرتریت وجود دارد که بیشتر آن ها  انواع گوناگونی 
در مفاصل همراه اند. با توجه به این که کورکومین یک ترکیب 
ضد التهابی قوی است، چندین بررسی تأیید کنندة این ارتباط 
می باشد، به گونه ای که در یک مطالعه روی افراد مبتال به آرتریت 
روماتوئید، کورکومین حتی از یک داروی ضد التهابی مؤثرتر بود.

  کورکومین مؤثر در مواجهه با افسردگی
افسردگی  به  مبتال  بیمار   60 شده،  کنترل  کارآزمایی  یک  در 
پروزاک،   تقسیم شدند. یک گروه  به سه گروه  تصادفی  به طور 
نیز  سوم  گروه  و  کورکومین  گرم  یک  دوم  گروه   ،)Prozac(
پروزاک و کورکومین را به طور همزمان دریافت نمودند. پس از 
پروزاک منجر شد.  با  بهبودهایی مشابه  به  6 هفته، کورکومین 
گروهی نیز که پروزاک و کورکومین را همزمان دریافت نمودند، 

بهترین عملکرد را داشتند.
  سخن پایانی

گنجاندن زردچوبه در دستور غذایی، مطابق با بررسی های انجام 
شده، فواید بسیاری برای سالمتی در پی خواهد داشت. این ادویة 
طالیی از سیستم ایمنی بدن حمایت نموده، به تسکین درد و 
هضم غذا کمک می کند. با تمام این تفاسیر و آگاهی از ارزش 
غذایی زردچوبه، پیش از آغاز مصرف مکمل های حاوی زردچوبه، 

بدون شک باید با متخصص 
مشورت  پزشک  و  تغذیه 

نمود. 

 فرهنگی و اجتماعی
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فرازی از زندگینامة شهـدا

امیر سرلشکر خلبان جواد فکوری فرمانده نیروی هوایی و وزیر 
دفاع جمهوری اسالمی ایران بود. وی در محلة چرنداب شهر تبریز 
متولد شد. در سال 1337 مدرک دیپلم خود را با موفقیت کسب 
کرد. در سال 1338 در کنکور سراسری شرکت کرد و در رشتة 
به خلبانی  به خاطر عالقة زیادی که  پزشکی پذیرفته شد ولی 
داشت، با انصراف دادن از تحصیل در دانشگاه، در مهرماه همان 

سال وارد دانشکدة خلبانی نیروی هوایی شد.

پس از گذراندن دورة مقدماتی پرواز در دانشگاه خلبانی، اولین 
پرواز مستقل خود را در سال 1339 با هواپیمای T-33 بر فراز 
آسمان دوشان تپه در وضعیت های مختلف و به مدت یک ساعت 
و نیم با موفقیت انجام داد. فکوری دو بار در سالهای 1342 و 
1356 برای تحصیل و آموزش خلبانی جنگندة اف-4 به آمریکا 
رفت. او پس از انقالب 1357، مجدداً به خدمت نیروی هوایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران درآمد و با شروع جنگ ایران و 
عراق به عنوان یکی از طراحان عملیات نیروی هوایی ایران به 

کار خود ادامه داد.
جواد فکوری در طراحی عملیات کمان 99 و عملیات اچ-3 و 
عملیات اوسیراک شرکت داشت. وی در مهرماه 1360 در حین 

بازگشت از جبهة جنوبی جنگ به تهران، بر اثر سقوط هواپیمای 
تیمسار  سپاه،  و  ارتش  فرماندهان  از  جمعی  همراه  به  حامل 
سرلشکر فالحی، سرهنگ نامجو، سرداران کالهدوز و جهان آرا، 
جان خود را از دست داد. فکوری پس از مرگش، با یک درجه 
ترفیع به درجة سرلشکری نائل گردید و از او تحت عنوان رسمی 

»شهید تیمسار سرلشکر جواد فکوری« یاد می شود.

خدمت جواد فکوری در نیروی هوایی
مختلف  پایگاه های  در  او  انقالب  پیروزی  از  پیش  در سال های 
نیروی هوایی، پایگاه یکم شکاری مهرآباد به مدت 3 سال، پایگاه 
هوایی شاهرخی همدان )سوم شکاری( به مدت 3 سال و به مدت 
8 سال در پایگاه شکاری شیراز، خدمت کرد. در دهة 50 هجری 
شمسی از جمله ناظران نظامی نیروی هوایی بود که به کشور 
معاون  او  اسالمی  انقالب  پیروزی  هنگام  در  شد.  اعزام  ویتنام 
پشتیبانی پایگاه دوم شکاری تبریز بود و بعد از پیروزی انقالب 
اسالمی به فرماندهی این پایگاه منصوب شد. به دنبال ناآرامیها 
و شورش هواداران حزب خلق مسلمان در شهر تبریز، که شامل 
گروهی از پرسنل پایگاه دوم هم می شدند، او به مدت 48 ساعت 
گروگان گرفته شد. با این حال و علی رغم محدودیتهای موجود 
دوم  پایگاه  به  نظم  بازگرداندن  و  شورش  سرکوب  به  موفق  او 
شکاری و شهر تبریز گردید. به دنبال این موفقیت وی به تهران 
احضار و به فرماندهی پایگاه یکم شکاری مهرآباد منصوب شد. 
سمت بعدی او در نیروی هوایی معاونت عملیات نیروی هوایی 
بود و بعد از یک ماه انجام وظیفه در این سمت جانشین تیمسار 
سرلشکر باقری در سمت فرماندهی نیروی هوایی شد. در سال 
1359 او و نیروی هوایی بحران ناشی از کشف کودتای نوژه را 

1317/10/17
1360/07/07

    تولد :  
 رعوج : 

انم شهید  واال مقام :
محل تولد : تبرزی
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از سر گذراندند. بدنبال اولین انتخابات ریاست جمهوری و پس 
از تشکیل کابینة محمد علی رجایی او با حفظ سمت به عنوان 

وزیر دفاع برگزیده شد و به عضویت دولت درآمد.

آغاز جنگ و کمان 99 جواد فکوری
به دنبال حملة ارتش عراق به فرماندهی صدام حسین به ایران در 
31 شهریور 1359، سرهنگ فکوری با موفقیت عملیات البرز یا 
طرح کمان 99 را که شامل حملة سراسری به پایگاه های نیروی 
هوایی عراق و مراکز حساس نظامی و اقتصادی این کشور بود به 
این عملیات در  نیروی هوایی در اجرای  اجرا گذاشت. موفقیت 
شرایط بحرانی بعد از پیروزی انقالب اسالمی و وضعیت جنگی 
آغازین  ماه های  در  داشت.  دنبال  به  را  جهانی  ناظران  شگفتی 
جنگ، نیروی هوایی تحت فرماندهی سرهنگ فکوری به مقابله با 
تهاجم زمینی ارتش عراق پرداخت و در بسیاری از موارد به ویژه 
حفظ شهر استراتژیک دزفول و پشتیبانی از مدافعان شهر آبادان 
نقشی حیاتی را ایفا کرد. سرهنگ فکوری همچنین شخصاً در 
طراحی و اجرای عملیات اچ-3، حمله به پایگاه های نیروی هوایی 
عراق در جوار مرز این کشور با اردن، شرکت داشت. حمله به اچ -3 
در کنار کمان 99 جز موفق ترین عملیات  نظامی نیروهای هوایی 
مدرن اند. در شهریور ماه 1360 و با نزدیک شدن زمان اجرای 
عملیات شکست حصر آبادان سرهنگ جواد فکوری به پیشنهاد 
تیمسار سرلشکر فالحی به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی 

منتقل شد و جای خود را به سرهنگ معین پور واگذار کرد.
برابر تصویب »شورای عالی نشان ها« در ارتش جمهوری اسالمی 
مدیریت  و  فرماندهی  به پاس   1399/12/07 تاریخ  در  ایران، 
پیروزی  دوران  ساز  سرنوشت  برهه های  و  صحنه ها  در  جهادی 
در  بذل جان  و  ایثار  و  مقدس  دفاع  عملیات مختلف  تا  انقالب 
اعتالی ایران سربلند اسالمی، نشان فداکاری به شهید واالمقام 
ارتش اسالم »سرلشکر جواد فکوری« که سرسختانه در خط مقدم 
دفاع از استقالل، تمامیت ارضی و نظام مقدس جمهوری اسالمی  
ایستاده اند تعلق گرفت و توسط فرماندة کل ارتش به خانوادة این 

شهید معزز اهدا شد.
- نشان فداکاری که اعطایی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( به 
ارتش جمهوری اسالمی ایران است، نماد ایثار و از خودگذشتگی 
علی  امام  افسری  دانشگاه  آموختگان  دانش  و  دانشجویان 
)علیه السالم( ارتش است که در راه پاسداری از استقالل و تمامیت 
ارضی کشور و نظام جمهوری اسالمی ایران مردانه ایستاده و دفاع 

کرده اند.

آثار جواد فکوری
سرلشکر فکوری مؤلف چندین کتاب و دستورالعمل آموزشی در 
نیروی هوایی بوده  است. از آن جمله می توان به کتابچة اطالعات 

نیروهای هوایی منطقه اشاره کرد. 

می گرا ش  د یا   ، د شا حش  و ر



28

1 4 0 1
7 1

هفتم

کشـتی طال
معروف   ،SS Central America کشتی   ،1857 سال  در 
جنوبی  کارولینای  ایالت  ساحل  به  نرسیده  طال،  کشتی  به 

آنچه  از  این کشتی 425 مسافر داشت و مقادیری  غرق شد. 
 که جویندگان طال در کالیفرنیا یافته بودند بر عرشه اش بود.

ارزشمند  فلزات  و  تُن سکة طال  آدمها و 21  طوفان همة آن 
دیگر را به قعر اقیانوس فرستاد.

چیـز  یک  که  فهمیدند  بعـدها  تاریـخ  به  عالقه منـدان 
ارزشمندتر از طال کف اقیانوس آرمیـده و آن عکس هایی است 

که برخـی مسافـران بـا خـود بـه همـراه داشتنـد.

در سال 2014، از الشة کشتی غرق شده چند گاپورتایپ و 
آمبروتایپ بیرون کشیده شد.

محسوب  تجاری  عکاسی  موفق  روش  نخستین  گاپورتایپ 
می شود که در آن عکس روی ورقه ای فلزی ثبت می شود، در 

آمبروتایپ عکس روی ورقة شیشه ای ثبت می شود.
در قرن نوزدهم جویندگان طال با رؤیای موفقیت و ثروت از 
شرق تا غرب آمریکا را می پیمودند. سفر دریایی از نیویورک تا 
کالیفرنیا می توانست تا 24 روز طول بکشد، زمینی این مسیر 

حدود پنج ماه بود. در دهة 1850 عکاسی در آمریکا به شدت 
رفته  کالیفرنیا  به  طال  یافتن  برای  کسانیکه  و  شد  محبوب 

بودند برای عزیزانشان در خانه عکس می فرستادند.
عکسهای بازیافته از الشة کشتی طال امسال 9 فروردین 1401 

)29 مارچ 2022( منتشر شدند.
این عکسها بعضاً به خاطر روش عکاسی سالم مانده اند. آنها در 
جعبه هایی محفوظ، مقاوم در برابر رطوبت حفظ می  شدند، اما 
دلیل دیگر حفظ عکس ها، دمای خنک کف اقیانوس اطلس 

است. 
منبع: BBC فارسی
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سجـادی  حمیـد  دکتــر  حضـور  بـا 
وزیـر ورزش و جوانـان طـرح نظـارت 
و ساماندهی هوشمند سواحـل استـان 

مازندران به اجرا گذاشته شد. 
غواصی،  و  غریق  نجات  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان طی سفر به رامسر 

از طرح هوشمند نجات غریق در سواحل بازدید کرد.

اجرای طرح نظارت و ساماندهی هوشمند سواحل استان مازندران با حضور وزیر ورزش و جوانان اخبار
 1401/03/22

مهدی حیدری رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی و نقی 
کریمیان رئیس هیأت نجات غریق و غواصی استان مازندران در 

این بازدید وزیر ورزش و جوانان را همراهی کردند.
در جریان این بازدید نقی کریمیان و مجریان طرح هوشمند 
نجات غریق در سواحل ابعاد مختلف این طرح و اهداف مورد 
نظر برای آن را تشریح و با اجرای چند عملیات، قابلیت، سرعت 

عمل، توانمندی و دقت آن را ارزیابی و به اجرا گذاشتند. 

                                                                                               

روابـط  گــزارش  بـه 
فدراسیـون  عمـومـی 
و   غریـق  نجـات 
که  خبـری  غواصی، 
و  تخریب  هـدف  بـا 
حاشیه سازی طی 24 

ساعت گذشته با محوریت تغییر اشل و حقوق منجیان غریق 
از طریق  منتشر شده، دور از واقعیت است و فدراسیون قطعاً 

مراجع قضایی منشأ این خبر کذب را پیگیری خواهد کرد. 

عمـومـی  روابـط  اعالم  بـراساس 
دستورالعملی  براساس  غریق  منجیان  اشل حقوق  فدراسیون، 
که روز 6 اردیبهشت ماه سال جاری از طریق اتوماسیون اداری 
مالک  است،  شده  ابالغ  آنها  رؤسای  و  استانی  هیأت های  به 

عمل خواهد بود.
ضمن تأکید بر این که خبر فوق به منظور حاشیه سازی و با 
اهداف خاص منتشر شده، این حق برای فدراسیون نجات غریق 
و غواصی محفوظ است که از طریق مراجع قضایی و پلیس فتا 

منشأ این خبر را تا برخورد قاطع با آنها پیگیری کند. 

                                                                                                اخبار
توضیح فدراسیون نجات غریق و غواصی در مورد یک خبر کذب

 1401/03/15  
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عنوان قهرمانی و نشان طالی مسابقات جهانی نیروهای مسلح 
)سیزم( در بخش نجات غریق به بهشاد علیزاده اختصاص یافت. 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، در 
چارچوب مسابقات جهانی نیروهای مسلح )سیزم( که در هلند-  
18 لغایت 22 خردادماه - جریان دارد، امروز رقابت های نجات 

از مسابقات بهشاد علیزاده در  این بخش  برگزار شد. در  غریق 
نخست  ردة  در  غواصی  پای  با  آدمک  حمل  متر   100 مادة 

ایستاد و نشان طال را از آن خود کرد. 

                                                                                                اخبار
بهشاد علیزاده در مسابقات جهانی نیروهای مسلح قهرمان شد

 1401/03/19  

به گزارش روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، تیم 
مرحلة  نخستین  گذشته  سال  اسفندماه  که  غریق  نجات  ملی 
اردوی آماده سازی خود را برگزار کرد از هفتة گذشته وارد دومین 
مرحلة اردوی تمرینی شده است. این اردو همزمان در دو بخش 
آقایان و بانوان تا 16 اردیبهشت ماه به میزبانی هیأت نجات غریق 

و غواصی استان هرمزگان و در بندرعباس پیگیری خواهد شد. 
امین شایسته نیکو، سامان سپید دست، سجاد سیادتی )تهران(، 

سید محمد حسینی، امیر ارسالن زارعی 
)بوشهر(،  دریایی نژاد  هادی  )اصفهان(،  قاسمی  رضا  )فارس(، 
محسن  و  )البرز(  خراسانی  امیر  )مازندران(،  علیزاده  بهشاد 
نجات  ملی  تیم  اردونشین   10 رضوی(  )خراسان  نواز  مهمان 

غریق در بخش مردان هستند.
فائزه آشورپور )خراسان رضوی(، کژان رستمی  بانوان  در بخش 

دومین مرحلة اردوی آماده سازی تیم ملی نجات غریق اخبار
بندرعباس                                                                                                 1401/02/11

)کردستان(، راویس شهابی )کیش( و الهام کاکلی)البرز( ترکیب 4 
نفرة اردونشینان را تشکیل می دهند. 
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به گزارش روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، ارزیابی 
فدراسیون های  استعدادیابی  و  آموزش  کمیته های  عملکرد 
ورزشی در سال 1400 و بررسی گزارش سالیانة این کمیته ها 
یکی از برنامه های دفتر توسعة آموزش های پایه و استعدادیابی 

وزارت ورزش و جوانان است.
در همین راستا علی رحمانیون و خانم ها هاشمی و زمانی از 

                                                                                                اخبار
بازدید کارشناسان دفتر توسعة آموزش های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان

 از فدراسیون نجات غریق و غواصی                                                                                    1401/01/24 

و  غریق  نجات  فدراسیون  در  با حضور  دفتر  این  کارشناسان 
کردند  برگزار  مربوطه  مسئوالن  با  مشترکی  نشست  غواصی 
آموزش  حوزه های  در  سالیانه  عملکرد  گزارش  جریان  در  تا 
دکتر  و  دبیر  رواسی زاده  دکتر  بگیرند.  قرار  استعدادیابی  و 
شادی قیاسی نایب رئیس فدراسیون همراه با حبیب خمجانی 

مسئول کمیتة آموزش در این نشست حضور داشتند. 

غواصی،  و  غریق  نجات  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
از  استفاده  به  افراد  بیشتر  تمایل  و  تابستان  فصل  آستانة  در 
استخرها، مسئوالن مربوطه در استان فارس نشست مشترکی با 
یکدیگر برگزار کردند تا در رابطه با وضعیت استخرها و چگونگی 

استفاده از آنها ارزیابی و تصمیم گیری الزم صورت بگیرد.
این نشست با حضور محمد ناظری رئیس هیأت نجات غریق و 
غواصی استان فارس، شهرام کمالزاده رئیس هیأت شنا، شیرجه 
و اترپلو استان فارس، نواب رئیس بانوان دو هیأت و مسئوالن 

هیأت های مربوطه در شیراز برگزار شد.
در این نشست وضعیت استخرها برای استفاده و بهره برداری 
در فصل تابستان بررسی و بر حضور استاندارد و کامل منجیان 
حتی   - شناگران  حضور  هنگام  به  آنها  از  یک  هر  در  غریق 
در حد حداقل- تأکید شد. وضعیت حقوقی منجیان غریق و 
بازرسی از استخرها دیگر مواردی بود که پیرامون آنها بحث و 

بررسی شد. 

                                                                                                اخبار
بررسی مشکالت استخرهای استان فارس در نشست مشترک مسئوالن هیأت نجات غریق و شنا

 1401/02/05                                                                                                                                                   
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بانوان  امور  در  غواصی  و  غریق  نجات  فدراسیون  رئیس  نایب 
سال  طی  بخش  این  در  شده  انجام  فعالیت های  مرور  ضمن 
گذشته، رویکرد فدراسیون در حوزة بانوان برای سال جاری را 
تشریح و بر اعزام تیم ملی بانوان به مسابقات قهرمانی جهان با 

ترکیب کامل تأکید کرد. 
به گزارش روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، دکتر 
شادی قیاسی با یادآوری اینکه مسابقات نجات غریق قهرمانی 
بر  برگزار می شود، گفت:  ایتالیا  میزبانی  به  جهان سال جاری 

مرحلة  نخستین  اساس  همین 
ملی  تیم  سازی  آماده  اردوی 
ملی  تیم  با  همزمان  بانوان 
بوشهر  در  گذشته  سال  مردان 
این  برپایی  برای  شد.  برگزار 
اردو از 9 ورزشکار دعوت شد، 

آنها  6 نفر  از  دعوت  هم  تمرینات  پیگیری  هفته  یک  خروجی 
اردیبهشت ماه به میزبانی بندرعباس  اردوی دوم بود که  برای 

برگزار خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه تیم ملی نجات غریق بانوان با ترکیب کامل 
شرکت  ایتالیا  جهانی  مسابقات  در  ورزشکار  چهار  از  متشکل 
مسابقات  ساحلی  بخش  در  حضور  این  شد:  یادآور  می کند، 
انجام می شود، به همین منظور در مجموع چهار مرحله اردوی 
در  ورزشکاران  تا  است  بینی شده  پیش  تیم  برای  آماده سازی 

بهترین شرایط ممکن عازم مسابقات شوند. 
اردوی  در  آنها  آمادگی  و  اردونشینان  شرایط  از  قیاسی  دکتر 
نخست ابراز رضایت کرد و گفت: تالش ما برای نشان آوری در 
مسابقات جهانی است اگرچه صرف حضور و رقابت با تیم های 
اهمیت  از  ورزش  وزارت  و  فدراسیون  برای  هم  کشورها  دیگر 

باالیی برخوردار است.
به  اشاره ای  غواصی  و  غریق  نجات  فدراسیون  رئیس  نایب 
فعالیت های انجام شده در حوزة بانوان طی سال گذشته داشت 
و گفت: بعد از دو سال وقفه و با وجود ادامة همه گیری کرونا، 
مسابقات قهرمانی کشور را با حضور 20 تیم و در سطح کیفی 
قابل قبول برگزار کردیم، وی با بیان اینکه انجام واکسیناسیون 
دوره های  برگزاری  برای  را  شرایط  الزم  مجوزهای  صدور  و 
بر  داد:  ادامه  کرد،  مهیا  سال  دوم  نیمة  در  حضوری  آموزش 
همین اساس در این نیمه از سال دوره های داوری، مربیگری 

و همسان سازی مدرسان آب درمانی را به صورت جامع برگزار 
بخش  در  کارگاه   15 از  بیش  برگزارکنندة   همچنین  کردیم 

همگانی و آب درمانی بودیم. 
دکتر قیاسی در تشریح رویکرد مورد نظر فدراسیون نجات غریق 

واصله  درخواست  اساس  بر  گفت:  جاری  سال  برای  غواصی  و 
و  ورزش  وزارت  از  الزم  مجوز  کسب  همچنین  و  استان ها  از 
در  درمانی  آب  و  مربیگری  دوره های  برگزاری  پیگیر  جوانان، 
آموزشی  سرفصل های  تدوین  اینکه  ضمن  هستیم،  استان ها 
جهت برپایی دوره های ارتقاء مدرسی درجة 3 آب درمانی را هم 
دنبال می کنیم. به گفته نایب رئیس امور بانوان فدراسیون، یکی 
بر کمیتة  تمرکز  فدراسیون در سال جاری  این  اولویت های  از 
پیشگیری از غرق شدگی است به گونه ای که در زمینة آموزش 
و همچنین فرهنگ سازی، فعالتر و پویاتر از قبل فعالیت داشته 
و  جدید  آموزشی  سرفصل های  تعریف  راستا  همین  در  باشد، 

ابالغ به استان ها در برنامه است.
فعال کردن کانون های استعدادیابی دیگر برنامة پیش بینی شدة 
فدراسیون برای سال جاری است، البته وی اجرای این برنامه را 
منوط به بازگشایی استخرها عنوان کرد و گفت: مکاتبة اولیه با 
استان ها انجام شده است به محض آغاز به کار استخرها، این 
کانون ها فعالیت خود را آغاز خواهند کرد تا بتوانیم پیگیر اهداف 

و برنامه هایمان در زمینة استعدادیابی باشیم. 
سرفصل های  روز رسانی  به  بر  پایان  در  قیاسی  شادی  دکتر 
منابع  اساس  بر  مربیگری  و  داوری  کمیته های  در  آموزشی 
جهانی تأکید کرد و گفت: از برگزاری دوره های آموزشی و ارتقا 
طبق  دوره ها  این  اینکه  مگر  شد  نخواهد  حاصل  الزم  نتیجة 
استانداردهای جهانی برگزار شود به همین دلیل به روز رسانی 

سرفصل های آموزشی در دستور کار است. 

دکتر شادی قیاسی: اخبار
تیم ملی نجات غریق بانوان با ترکیب کامل به مسابقات جهانی اعزام می شود            1401/01/22
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غواصی  و  غریق  نجات  هیأت  رئیس  باقری  گفتة حمیدرضا  به 
گزارش  اساس  بر  و  بوشهر  استان 
این  سواحل  ساماندهی  طرح  اجرای 
استان در ایام نوروز، آمار مغروقان در 
محل هایی که به عنوان شناگاه مصوب 
شناخته می شوند »صفر« بوده است. 

فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
نجات غریق و غواصی، حمیدرضا باقری با اشاره به اقداماتی که 
از طرف هیأت نجات غریق و غواصی استان بوشهر و به منظور 
انجام شد،  نوروز 1401  ایام  در  استان  این  ساماندهی سواحل 
گفت: در راستای عملیاتی کردن طرح مصوب وزارت کشور برای 
از  ساماندهی سواحل در 7 استان ساحلی که بوشهر هم یکی 
آنها به حساب می آید، از دو هفته قبل از ایام نوروز نشست های 
هماهنگی خود را با نهادها و ارگان های مربوطه برگزار کردیم، 
این نشست ها به صورت مشترک با حضور نمایندگان فرمانداری، 
استان  و دریانوردی  بنادر  ادارة  و  استان  ادارة ورزش و جوانان 
ساحلی  نقطة   17 همزمان  پوشش  آن  نتیجة  که  شد  برگزار 

بوشهر توسط منجیان غریق در ایام نوروز بود. 
رئیس هیات نجات غریق و غواصی استان بوشهر با بیان اینکه 
پوشش سواحل این استان - در شهرستان های مختلف- در 
ایام نوروز توسط 26 منجی غریق انجام شد، خاطرنشان کرد: 
منجیان غریق از اول تا سیزدهم فروردین ماه و طی ساعات روز 
در حال انجام مأموریت بودند. خوشبختانه طی این مدت هیچ 

حادثه ای منجر به غرق شدگی و فوت افراد نشد. 

باقری تأکید کرد: طی دو سال گذشته به خاطر کرونا و اعمال 
نوروزی،  سفرهای  در  محدودیت ها 
سواحل  و  بوشهر  به  کمتری  مسافر 
اما  داشت  آمد  و  رفت  استان  این 
امسال استان بوشهر میزبان مسافران 
حال  این  با  بود  زیادی  گردشگران  و 
آمار فوتی ها و مغروقان در محل هایی 
که به عنوان شناگاه مصوب مشخص و شناخته شده اند »صفر« 
که  بوشهر  استان  در  فوتی  مورد  دو  به  عین حال  در  وی  بود. 
مربوط به ایام نوروز می شود، اشاره کرد و گفت: این آمار مربوط 
به محل های شنا ممنوع )دریا و رودخانه( بود که تحت پوشش 
منجیان غریق نبوده است. در نقاطی از سواحل که محل استقرار 
و انجام مأموریت منجیان غریق بودند، با حادثه مواجه شدیم اما 

هیچ یک باعث از دست دادن فردی نشد. 
خاطرنشان  بوشهر  استان  غواصی  و  غریق  نجات  هیأت  رئیس 
کرد: شخصاً در ایام نوروز و طی دو روز از سواحل استان بازدید 
کردم تا از نزدیک در جریان شرایط سواحل و فعالیت منجیان 
غریق قرار بگیرم، این بازدید از شناگاه حماد که شمالی ترین  
تا جنوبی ترین شناگاه استان  شناگاه استان به حساب می آید 
که هاله عسلویه است، انجام گرفت. باقری همچنین با استقبال 
از طرح ساماندهی سواحل گفت: امسال اولین سالی بود که این 
طرح اجرایی شد. قطعاً این اجرا با کم و کاستی هایی همراه بود 
که با برطرف کردن آنها می توان در آینده گام های محکمتری 

جهت کاهش آمار مغروقان برداشت. 

آمار مرگ و میر سواحل بوشهر در ایام نوروز »صفر« بود   اخبار
1401/01/1٧                                                                                                                          

به گزارش روابط عمومی فدراسیون نجات 
غریق و غواصی، در نشستی که به ریاست 
دیگر  حضور  با  و  رئیس  حیدری  مهدی 
ناخدا  همچنین  و  فدراسیون  مسئوالن 
فدراسیون  عالی  مشاور  شاکری  شهریار 

غواصی،  کمیتة  مسئول  فروغ  امیرحسین  غواصی،  امور  در 
رابطه  در  شد  برگزار  میالنی  مهرداد  و  مژگان شکوری  دکتر 
با چگونگی برگزاری آزمون دوره های مدرسی غواصی کشور 

                                                                                                اخبار
دستورالعمل چگونگی برگزاری آزمون دوره های غواصی کشور تصویب شد

 1401/01/21

بحث و تبادل نظر شد تا دستورالعمل آن 
تدوین شود. 

تصـویب  از  پـس  اسـاس  ایـن  بـر 
این  برگزاری  چگونگی  دستورالعمل 
آینده  روزهای  طی  شد  مقرر  آزمون ها 
دستورالعمل مورد نظر به هیأت های استانی ابالغ شود تا از این 
پس مالک عمل باشد. در این نشست مهرداد میالنی به عنوان 

رئیس دایرة امتحانات غواصی فدراسیون  منصوب شد. 
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غواصی،  و  غریق  نجات  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
نخستین دورة مسابقات کشوری تارگت شوتینگ با حضور 28 

ورزشکار در تهران و در محل استخر 
جماران برگزار شد.

ایـن  ایمنـی  و  داوری  مسئـولیت 
امین  عهدة  بر  ترتیب  به  رقـابت ها 
خلیل نژاد  محمد  دکتر  و  جدیدی 
خواجه زاده  اسحاق  اینکه  ضمن  بود 
حاضـر  مربیـان  رزم جو  افشیـن  و 
در  بودند.  رقابت ها  از  دوره  این  در 
خلیل  و  رضا زندی  پایان مسابقات 
به  مشترک  طور  به  منصوری زاده 

عنوان نخست دست یافتند.
طبق برنامة پیش بینی شده از سوی کمیتة غواصی آزاد، قرار است 
 دومین دورة مسابقات تارگت شوتینگ اواخر تابستان برگزار شود.

امین جدیدی سرپرست کمیتة غواصی آزاد در این زمینه گفت: 
از رشته های فدراسیون جهانی غواصی  تارگت شوتینگ یکی 
CMAS است، تاکنون چند دوره رقابت های جهانی این رشته 
برگزار شده اما از ایران نماینده ای در آنها شرکت نداشته است. 
دوره  چند  استعدادیابی  هدف  با  داریم  قصد  دلیل  همین  به 
مسابقات داخلی برگزار کنیم تا با شناسایی نفرات برتر، حضور 

در مسابقات جهانی را در برنامه قرار دهیم. 
تارگت شوتینگ چیست؟

ماده های  از  یکی  زیر آب  )تارگت شوتینگ(  به هدف  شلیک 

                                                                                                اخبار
برگزاری نخستین دورة مسابقات تارگت شوتینگ در ایران

 1401/02/06

این  است.  انگیز و سرگرم کننده  شگفت 
رشته در آب های آزاد یا استخر قابل اجراست اگرچه استخر به 

دلیل سهولت برگزاری و دید بهتر ترجیح داده می شود. 
نیست؛  نیاز  مسابقه  این  در  حضور  برای  زیادی  تجهیزات 
تفنگ و یک  لباس، وزنه، دستکش،  اسنورکل، فین،  ماسک، 
سیبل تیراندازی )هدف(، تجهیزات مورد استفاده در مسابقات 

تارگت شوتینگ است.
قوانین این ورزش مانند خیلی از ورزش های دیگر با گذشت 
نتیجة  فعلی  قوانین  و  است  شده  تغییراتی  دستخوش  زمان 
بیست سال رشد و تجربه است. در ابتدا فقط یک تخصص بود 
با حبس نفس می توانستند به  که ورزشکاران در یک غوص 
صورت نامحدود و تا حد توان به هدف شلیک کنند، اما امروزه  

این تخصص به سه زیرمجموعه تقسیم شده  است. 

غواصی   جهانی  فدراسیون  اطالع رسانی  پایگاه  از  برگرفته   -
CMAS
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طی  غواصی  و  غریق  نجات  فدراسیون  رئیس  حیدری  مهدی 
حکمی سجاد مریخی را به عنوان سرپرست هیأت استان البرز 
منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و 
غواصی، در حکم مهدی حیدری برای سجاد مریخی آمده است: 

نظر به تجربه و تعهد جنابعالی و پیشنهاد مدیرکل محترم ورزش 
البرز، به موجب این ابالغ به عنوان سرپرست  و جوانان استان 

هیأت نجات غریق و غواصی استان البرز منصوب می شوید. 
شایسته است با پیش بینی تمهیدات الزم و امعان نظر ویژه به 
با  قهرمانی فدراسیون، ضمن هماهنگی  و  رویکردهای همگانی 
ادارة کل ورزش و جوانان استان متبوع، اقدامات الزم و قانونی 

                                                                                                اخبار
سرپرست هیأت نجات غریق و غواصی استان البرز منصوب شد

 1401/01/30

در جهت برگزاری مجمع عمومی انتخاب رئیس هیأت استان را 
معمول فرمائید. 

                                               مهدی حیدری
                                     رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی

و  هزار   6 قلة  به  صعود  ضمن  غواصی  مدرس  نظری  آرش 
189 متری »آیلندپیک« در منطقة هیمالیا کشور نپال، پرچم 
و  غریق  نجات  فدراسیون  پرچم  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
غواصی را به اهتزاز درآورد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون 

غواصی،  و  غریق  نجات 
سـابقه  کـم  اقدامـی  در 
مــدرس  نظــری  آرش 
صعـود  ایــران  غواصـی 
 189 و  هزار   6 قلة  به 
متری »آیلندپیک« را در 
برنامه قرار داد. به همین 
منظور وی 20 فروردین ماه 

تا مسیر  نپال شد  پایتخت کشور  آوریل( عازم کاتماندو  )نهم 
صعود به این قله را آغاز کند. نظری در این مسیر، صعود به 
منطقة »بیس کمپ اورست« و قلة »کاالپاتار« را به سرانجام 
قلة  به  اصلی که صعود  برنامة  برگشت هم  رساند و در مسیر 

متـری   189 و  هـزار   6
اجرا  را  بود  »آیلندپیک« 
کرد. بدین ترتیب در این 
صعـود پـرچم جمهـوری 
پرچم  و  ایـران  اسالمـی 
فدراسیون نجات غریـق و 
به  نقطه  سه  در  غواصـی 

اهتزاز درآمد. 

                                                                                                اخبار
صعود مدرس غواصی فدراسیون نجات غریق و غواصی ایران به قلة آیلندپیک 

 1401/02/04                                                                                                                      Island Peak 

 Island Peak
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به گزارش روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، این 
نشست مشترک با حضور ادهم کرد مدیرکل ادارة ورزش و جوانان 
استان سیستان و بلوچستان و معاون توسعه و ورزش، همراه با 
و  استان  غواصی  و  غریق  نجات  هیأت  رئیس  شاهرخی  پیمان 
دبیر این هیأت برگزار شد. در این نشست پس از بحث و بررسی 

                                                                                                اخبار
بررسی ساماندهی سواحل آبی استان سیستان و بلوچستان در نشست مشترک با مدیرکل استان

 1401/02/06                                                                                                                                                   

بلوچستان،  و  سیستان  استان  آبی  سواحل  ساماندهی  مورد  در 
تصمیمات الزم در رابطه با آن اتخاذ شد.

و غواصی  نجات غریق  ارائة گزارش عملکرد سال 1400 هیأت 
که  بود  نشست  این  بخش  دیگر  بلوچستان  و  سیستان  استان 

مورد تأیید قرار گرفت. 

حادثة کانال آب کشاورزی منطقة نصیرآباد با وجود عملیات 
البرز  استان  غواصی  و  غریق  نجات  هیأت  توسط  جستجو 

متأسفانه با غرق شدن یک مرد جوان همراه بود.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، به 
دنبال گزارش آتش نشانی شهرستان شهریار )بخش باغستان( 
آب  کانال  در  ساله   35 حدودأ  مردی  غرق شدن  بر  مبنی 
کشاورزی، گروهی متشکل از غواصان متخصص توسط هیأت 
نجات غریق و غواصی استان البرز به سرعت به محل حادثه 

اعزام شدند.
به گفتة سجاد مریخی سرپرست هیأت نجات غریق و غواصی 
با  متر   200 منطقه  این  سرپوشیدة  کانال  طول  البرز  استان 
عمق 25 متر است، به خاطر این شرایط دید غواصان بسیار 
محدود بود با این حال آنها با تجهیزات تخصصی اقدامات الزم 

به منظور یافتن غریق را انجام دادند.
کانال  امتداد  از  غریق  آب ،  متناوب  فشار  و  جریان  دلیل  به 
سرپوشیده به سمت دریچه های آهنی انتهای کانال حرکت و 
از آنجا خارج شده بود. در نهایت عملیات جستجو بیش از 5 

ساعت به طول کشید.
مریخی در مورد این حادثه گفت: ضریب امید به نجات غریق 
در این نوع عملیات تقریبأ صفر است اما به دلیل مسئلة کرامت 

انسانی فرد غریق، جستجو بی دریغ انجام شد.
وی تأکید کرد: درب کانال آب کشاورزی با استفاده از درپوش 
افرادی  غرق شدن  شاهد  همچنان  اما  شده  مسدود  فلزی 
برای کاربری غیر مجاز و  از شرایط کانال،  ناآگاه  هستیم که 

کشاورزی وارد آن می شوند. 

                                                                                                اخبار
عملیات جستجو توسط هیأت نجات غریق و غواصی استان البرز

 1401/02/0٧
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در راستای برنامة مورد تأکید فدراسیون نجات غریق و غواصی 
مبنی بر ساماندهی استانهای ساحلی کشور، نشست هم اندیشی 
با حضور ریاست فدراسیون و مسئوالن هیأت های نجات غریق 
و غواصی استانهای ساحلی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی 

فدراسیون نجات غریق و غواصی، این نشست هم اندیشی با حضور 
مهدی حیدری، دکتر محمد رواسی زاده دبیر کل و دکتر شادی 
رئیس 7  نواب  و  رؤسا  با  فدراسیون همراه  رئیس  نایب  قیاسی  
استان ساحلی کشور برگزار شد، تا با توجه به در پیش بودن فصل 
تابستان و افزایش حضور افراد در سواحل تصمیمات الزم اتخاذ 
شود. ساماندهی سواحل کشور، پیگیری حقوق منجیان غریق از 
طریق استانداری ها، تعامل با دستگاه های متولی امر سواحل از 
جمله نیروی انتظامی، هالل احمر، فوریت های پزشکی، ادارات کل 
از موضوعات  آمار مغروقان  و جوانان و همچنین کاهش  ورزش 

و  غریق  نجات  هیأتهای  بود.  این جلسه  پیگیری  و  تأکید  مورد 
غواصی گیالن، مازندران، گلستان، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، 
در  آنها  مسئوالن  که  بودند  استانی هایی  بلوچستان  و  سیستان 

اندیشی که به  این نشست هم  این نشست شرکت داشتند. در 
میزبانی هیأت نجات غریق و غواصی استان مازندران در رامسر 
برگزار شد، مشکالت و معضالت سواحل مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت، همچنین مقرر شد نشست های هم اندیشی در این زمینه 

به صورت متوالی ادامه داشته باشد. 

                                                                                                اخبار
تأکید بر ساماندهی سواحل در نشست هم اندیشی با مسئوالن ٧ هیأت استان های ساحلی

مازندران، رامسر                                                                                                                      1401/02/10 

غواصی،  و  غریق  نجات  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
امین جدیدی طی حکمی به عنوان سرپرست کمیتة محیط 

زیست منصوب شد. 

در حکم امین جدیدی آمده است:
نظر به تخصص و تجربة جنابعالی به عنوان »سرپرست کمیتة 
منصوب  غـواصی«  و  غریـق  نجات  فدراسـیون  زیـست  محیط 

می شوید. 
و  متفکرانه  ساماندهی  با  است  امید  موفقیت،  آرزوی  ضمن 
هوشمندانه به همراه برنامه ریزی اصولی و هدفمند در راستای 
سیاست های این فدراسیون، در انجام امور محوله اهتمام ویژه 

مبذول فرمایید. 
توفیقات روز افزون جنابعالی را از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.                                            

                                                 مهدی حیدری
                                     رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی

                                                                                                اخبار
سرپرست کمیتة محیط زیست منصوب شد

 1401/02/28
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به  غواصی،  و  غریق  نجات  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
پیشنهاد رئیس کمیتة غواصی فدراسیون نجات غریق و غواصی، 
دکتر مژگان شکوری به عنوان سرپرست نایب رئیسی این کمیته 

منصوب شد. 
در حکم صادر شده برای دکتر مژگان شکوری آمده است:

به مدد از پروردگار حی و امعان نظر بر تجارب ارزندة فنی، علمی 
و اجرایی شما در حوزة نجات غریق و غواصی کشور و نیز منش 
ارزشمند جنابعالی که برخواسته از جوهرة ذاتی این رشته مبتنی 
بر رسالت نجات ودیعه ارزشمند جان آدمی به آن مفتخرید، به 
عنوان نایب رئیس کمیتة غواصی منصوب می شوید. امید است 

                                                                                                اخبار
نایب رئیس کمیتة غواصی منصوب شد

 1401/02/06

ضمن تعامل سازنده با سایر ارکان کمیتة غواصی در انجام امور 
محوله موفق و پیروز باشید. 

                                          امیرحسین فروغ
                      رئیس کمیتة غواصی فدراسیون نجات غریق و غواصی

غواصی،  و  غریق  نجات  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان  غواصی  و  غریق  نجات  هیأت  سالیانة  عمومی  مجمع 
سالن  محل  در   1401/03/29 یکشنبه  روز  شرقی  آذربایجان 

کنفرانس اداره کل ورزش  جوانان استان برگزار شد. 

                                                                                                اخبار
مجمع عمومی سالیانة هیأت نجات غریق و غواصی استان آذربایجان شرقی

 1401/03/29

مهدی حیدری رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی ریاست 
این مجمع را بر عهده داشت.

حبیب ستوده نژاد مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان 
شرقی و ساناز پورخورشیدی رئیس هیأت نجات غریق و غواصی 

در کنار اعضای مجمع از دیگر افراد حاضر بودند. 
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میـان  از  خـود  نظـر  مـورد  و 
درخواست های واصله مجوز حضور 
متقاضیان  اختیار  در  را  دوره  در 
قرار داد. ایران با 20 نماینده در دو 
بخش )آقایان و بانوان( در این دوره 

شرکت داشت. 

تدریس این دورة آموزشی بـر عهدة مدرسی از CMAS بود، 
همچنین خانم »آنـا آرژانوا« رئیس فدراسیون جهانی غواصی 
نقطه نظرات خود را در مورد رویکردها و اهداف برگزاری دوره 

تشریح کرد. 

غواصی  جهانی  فدراسیون  طرف  از 
دورة  بـار  نخستین  بـرای   ،CMAS
مبـانـی  بـا  »آشنـایی  بیـن المللـی 
برای  سـوییمینگ«  فیـن  مقدماتی 

نمایندگان ایران برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، نخستین 

دورة وبینار دو روزة بین المللی »آشنایی با مبانی مقدماتی فین 
سوییمینگ« برای ایران، و با حضور شرکت کنندگانی در دو بخش 

آقایان و بانوان برگزار شد. 
مصوب  شرایط  اساس  بر   CMAS غواصی  جهانی  فدراسیون 

                                                                                                اخبار
حضور نمایندگان ایران در دورة بین المللی »آشنایی با مبانی مقدماتی فین سوییمینگ«

24 لغایت 25 اردیبهشت 1401 
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رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی با در نظر گرفتن تخصص و 
تجربة حمید معماری، وی را به عنوان سرپرست کمیتة پیشگیری 
از غرق شدگی فدراسیون منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی 
فدراسیون نجات غریق و غواصی، حمید معماری از مدرسان ارشد 
غواصی و همچنین مدرس نجات غریق کشور است که عضویت 
در تیم های فعال نهادها و سازمان های مختلف امدادی و تجربة 

حضور فعال در عملیات مختلف را در کارنامة خود دارد. 
بخشی از فعالیت های حمید معماری بدین شرح است:

* مدرس نجات غریق
* مدرس ارشد غواصی

* مدرس دورة تخصصی غواصی جستجو در زیر آب
* مدرس غواصی دورة تخصصی نجات

* مدرس غواصی دورة دید در شب
* مدرس کمک های اولیه هالل احمر

* مدرس پایة امداد و نجات
* مدرس سیالب و آب های خروشان هالل احمر

* مدرس جستجو و نجات در سیالب و ساحل
* مربی شنا

* عضو تیم واکنش سریع جمعیت هالل احمر
* عضو تیم امداد هوایی

شهری  نجات  و  جستجو  معنی  به   USAR تیم  عضو   *
)بین المللی( زیر نظر ستاد مدیریت بحران

* عضو تیم ICS )فرماندهی میدان در عملیات و جستجو(
* حضور در عملیات امداد و نجات، هوایی، دریایی، کوهستان، 

زلزله و آوار، حوادث شهری و جاده ای، استانی و ملی 

                                                                                                اخبار
حمید معماری سرپرست کمیتة پیشگیری از غرق شدگی شد

 1401/03/31

 اخبار و گزارش های خبری
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نجات  فدراسیون  رئیس  حیدری  مهدی  ریاست  به  مجمع  این 
غریق و غواصی و با حضور علیرضا بیداردل معاون امور ورزش 
استان، صادق میرزانژاد اصل رئیس  اداره کل ورزش و جوانان 
برگزار  مجمع  اعضای  و  استان  غواصی  و  غریق  نجات  هیأت 
شد. مهدی حیدری رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی در 
غواصی  و  غریق  نجات  هیأت  اینکه  بیان  با  مجمع  این  جریان 
استان اردبیل از فعالترین و برترین هیأت های استانی است، از 

برگزاری مجمع و انجام اقدامات مؤثر هیأت تقدیر کرد. 
بیداردل نیز تیم اجرایی هیأت نجات غریق و غواصی استان اردبیل 
را منسجم و جدی خواند و از زحمات اعضای هیأت قدردانی کرد. 
در مجمع هیأت نجات غریق و غواصی استان اردبیل، میرزانژاد 
حمایت های  و  هیأت  کمیته های  فعالیت  از  تقدیر  ضمن  اصل 
فدراسیون و اداره ورزش و جوانان، گزارش عملکرد و مالی این 
هیأت در سال 1400 و همچنین تقویم سال 1401 را ارائه کرد. 
این گزارش توسط اعضای مجمع تأیید و تصویب شد. رئیس هیأت 

                                                                                                اخبار
مجمع عمومی سالیانة هیأت نجات غریق و غواصی استان اردبیل

 1401/03/28

نجات غریق و غواصی استان اردبیل همچنین خطاب به معاون 
این هیأت در  اداره کل ورزش و جوانان درخواست  امور ورزش 
تأمین مکان مناسب و تجهیزات  راستای منافع منجیان غریق، 
الزم هیأت و همچنین اقدامات مؤثر جهت افزایش امنیت اماکن 
آبی و استخرها را مطرح کرد. در پایان مجمع هیأت نجات غریق و 
غواصی استان اردبیل از مینا دهقان و زهرا مهدوی فر به عنوان 
قهرمان کشوری  مسابقات  در  نشان آور حاضر  ورزشکار  و  مربی 
1400 و همچنین ساجد کاظمی نسب دبیر و پیشکسوت این 

هیأت تجلیل به عمل آمد. 

طبق تفاهم نامة منعقد شده میان هیأت نجات غریق و غواصی 
محیط بانان  استان،  این  زیست  محیط  ادارة  و  اردبیل  استان 
استان به عنوان سفیران نجات معرفی شدند و منجیان غریق هم 

حامیان محیط زیست شدند. 
به گزارش روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، نشست 
مشترک میان صادق میرزانژاد اصل رئیس هیأت نجات غریق و 
غواصی استان اردبیل و قاسم پور مدیر کل اداره محیط زیست 
به منظور بررسی جوانب همکاری و انعقاد تفاهم نامه برای آن 
برگزار شد. در این نشست که مهدی حیدری رئیس فدراسیون 
نجات غریق و غواصی هم حضور داشت، محیط بانان استان به 
عنوان سفیران نجات معرفی شدند و منجیان غریق هم حامیان 
با  حیدری  مهدی  نشست  این  جریان  شدند. در  زیست  محیط 
از  حفاظت  راستای  در  شده  انجام  ارزشمند  اقدامات  به  اشاره 
محیط زیست به ویژه در سواحل، بر افزایش تعامالت تأکید کرد و 
گفت: در این زمینه پیش قدم هستیم. همچنین قاسم پور با بیان 
اینکه این تعامل بسیار ارزشمند است گفت که از آن استقبال 
زیست  یگان حفاظت محیط  فرماندة  میرزانژاد  می کنیم. هاشم 

معرفی محیط بانان و منجیان غریق استان اردبیل به عنوان سفیران نجات و حامیان محیط زیست اخبار
                                                                                                1401/03/28                                                                                                                                                

استان اردبیل هم که از افراد حاضر در این نشست بود، گفت: 
محیط بانان همیشه حاضر در طبیعت، عاشقانه خدمت می کنند، 
ما از ارتباط ارزشمند با هیأت نجات غریق و برگزاری دوره های 
آموزشی با موضوع نجات استقبال می کنیم. در این نشست صادق 
غرق  از  پیشگیری  دوره های  رایگان  برگزاری  از  اصل  میرزانژاد 
شدگی و کمک های اولیه برای محیط بانان خبر داد و گفت: از 
اقدامات ارزشمند ادارة محیط زیست به منظور تجهیز ماشین های 

گشت آنها به وسایل نجات بسیار خرسندیم. 
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به گزارش روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، دومین 
المپیک  ملی  کمیتة  زیست  محیط  و  ورزش  کمیسیون  جلسة 
به منظور هم اندیشی و تبادل نظر در خصوص اقدامات محیط 
زیستی صورت گرفته در فدراسیون ها و همچنین برنامه ریزی 

برای اقدامات آتی در سال 1401 برگزار شد.
کمیسیون  رئیس  منوچهری  مهرافزا  دکتر  ابتدا  نشست  این  در 
ورزش و محیط زیست کمیتة ملی المپیک گزارش مختصری از 
ارائه کرد. سپس نمایندگان  برنامه ها و تقویم جاری کمیسیون 
برنامه های  اجرای  نحوة  و  نوع  مورد  در  مدعو  فدراسیون های 
محیط زیستی خود توضیحاتی بیان داشتند. در ادامه آقای دکتر 
هومن بهمن پور از کمیسیون در خصوص برنامه های فدراسیونها 
ارسال  و  تهیه  به  نسبت  خواست  آنها  از  و  کرد  ابراز  را  نکاتی 

گزارش عملکرد خود اقدام کنند و تمهیداتی را نسبت به برگزاری 
 دوره های آموزشی و تخصصی با رویکرد بین المللی در نظر بگیرند.

در  مختصراً  کمیسیون،  عضو  دیگر  توفیق  علی  دکتر  پایان،  در 
مورد اهمیت معماری سبز در ورزش صحبت کردند و نیز دکتر 
مهدی امیدی جعفری در خصوص جنگل المپیک و نحوة عضویت 
افراد در گروه های تشکیل شده در فضای مجازی و پایگاه های 

اطالع رسانی توضیحاتی بیان کرد.
امین جدیدی سرپرست کمیتة محیط زیست فدراسیون نجات 
غریق و غواصی از جمله شرکت کنندگان در این نشست بود که 
ضمن ارائة گزارش برنامه های اجرا شدة این فدراسیون طی سال 
گذشته، اهداف پیش بینی شده برای سال جاری را تشریح کرد. 

اقدامات محیط زیستی فدراسیون نجات غریق و  این اساس  بر 
غواصی در سال گذشته بدین شرح عنوان شد:

پالستیکی  پسماندهای  از  دریا  بستر  پاکسازی  مرحله  چهار   -
توسط غواصان داوطلب 

- دو مرحله جمع آوری تورهای سرگردان در اسکله ها و سکوهای 

نفتی جزایر خارک و عسلویه 
راهکارهای فرهنگ سازی  آموزشی شامل  برگزاری دوره های   -
جلوگیری از آسیب به محیط زیست آبی برای مدرسان غواصی 

آزاد 
- ترجمة منشور بین المللی غواصی آزاد مسئول برای مدرسان و 

غواصان آزاد 
- ترجمة 5 مقالة محیط زیست دریایی از پایگاه های اطالع رسانی 

معتبر 
همچنین به گفتة امین جدیدی اهداف پیش بینی شده کمیتة 

محیط زیست برای سال جاری بدین شرح است:
- پاکسازی بستر دریا حداقل در 6 مرحله 

- جمع آوری تورهای سرگردان حداقل در 2 مرحله 
- انعقاد تفاهم نامة همکاری با سازمان محیط زیست به منظور 
همکاری با کارشناسان این سازمان برای تدریس مدرسان غواصی 

آزاد جهت حفاظت از مرجان ها 
در  آبی  زیست  محیط  از  حفاظت  سرفصل های  گنجاندن   -

دوره های غواصی 
- تدوین اولین مجله الکترونیکی تخصصی غواصی و محیط زیست

- معرفی تیم ملی غواصی آزاد ایران به عنوان حامی کوسه های 
خلیج فارس

اعضاء  و  مدرسان  برای  زیستی  محیط  جدید  قوانین  وضع   -
تیم های ملی فدراسیون 

- وبینار حفاظت از محیط زیست برای مدرسان فدراسیون توسط 
اساتید بین المللی فعال در حوزة محیط زیست

این جلسه با حضور نمایندگان 12 فدراسیون و 2 انجمن در محل 
آکادمی ملی المپیک برگزار شد. 

تشریح فعالیت ها و اهداف کمیتة محیط زیست فدراسیون نجات غریق و غواصی در کمیسیون  اخبار
                                                                                               ورزش و محیط زیست کمیتة ملی المپیک                                                                         1401/02/26 
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به گزارش روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، طی 
در  و  فدراسیون  زیست  محیط  کمیتة  همت  با  که  ای  برنامه 
خرداد  لغایت 25   22  - آزاد  غواصی  کشوری  مسابقات  حاشیة 
1401 در دو مادة کشش طناب به سمت عمق و فین زدن 
به سمت عمق در بخش آقایان با هدف استعداد یابی و ارتقاء 
سطح رکوردهای ملی برای حضور در میادین بین المللی- اجرا 

شد، سواحل بندر هاله، عسلویه توسط غواصان آزاد حامی محیط 
زیست از پسماندهای پالستیکی پاکسازی شد.

در جریان اجرای این برنامه، آنها تیشرت هایی به تن داشتند که 
روی هر یک از آنها شعار حمایت از کوسه ها به فارسی و انگلیسی 

نوشته شده بود.  
»تیم ملی غواصی آزاد ایران حامی کوسه های خلیج فارس« شعار 

منتخب کمیتة محیط زیست در این زمینه است. 

پاکسازی سواحل بندر هاله، عسلویه توسط غواصان آزاد حامی محیط زیست اخبار
1401/03/2٧                
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با حکم رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی، مهدی ایران نژاد 
غریق  نجات  اضطراری  مانورهای  کمیتة  سرپرست  عنوان  به 
SERC منصوب شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون نجات 
غریق و غواصی، در حکم مهدی حیدری برای مهدی ایران نژاد 

آمده است:
به مدد از پروردگار حی و امعان نظر بر تجارت ارزندة فنی، علمی 
و اجرایی شما در حوزة نجات غریق و غواصی کشور و نیز منش 
ارزشمند جنابعالی که برخواسته از جوهرة ذاتی این رشته مبتنی 
بر رسالت نجات ودیعه ارزشمند جان آدمی به آن مفتخرید، به 
 SERC عنوان سرپرست کمیتة مانورهای اضطراری نجات غریق
منصوب می شوید. امید است ضمن تعامل سازنده با سایر ارکان 

کمیتة بازرسی در انجام امور محوله موفق و پیروز باشید.
                                               مهدی حیدری

                                     رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی

مهدی ایران نژاد در مورد این کمیته و زمینة فعالیت آن گفت: 
SERC در حقیقت همان شبیه سازی شرایط واقعی بروز حادثه 
در اماکن آبی است و به آموزش مدیریت بحران می پردازد، وی 
تأکید کرد: باال بردن میزان ابتکار، دانش و توانایی منجیان غریق 
در خصوص مهارت های مواجه شدن با موقعیت خطر در اماکن 

آبی از وظایف این کمیته محسوب می شود. 
SERC: State Emergency Response Commission  

سرپرست کمیتة مانورهای اضطراری نجات غریق )SERC( منصوب شد   اخبار
1400/12/28                                                  

به گزارش روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، این 
در  استاندار  مشاور  پیرسمساری  دکتر  خانم  حضور  با  همایش 
استان، حکیمه غفوری  رئیسة هیأت  و عضو هیأت  بانوان  امور 
عضو شورای شهر تبریز و عضو هیأت رئیسة هیأت تبریز، ابراهیم 
فیروزی معاونت ورزشی ادارة کل ورزش و جوانان استان، حبیب 
مقصودی رئیس ادارة کل ورزش ورزش و جوانان استان تبریز، 
پیشکسوتان،  از  برخی  شهرستان ها،  رؤسای  هیأت،  اعضای 

مدرسان و قهرمانان استان برگزار شد.

ساناز پورخورشیدی رئیس هیأت نجات غریق و غواصی استان 
آذربایجان شرقی در این همایش گزارشی از فعالیت های هیأت 

استان و برنامه های پیش رو ارائه داد. 
مدیران  پیشکسوتان،  از  تجلیل  به  همایش  این  پایانی  بخش 
جهت  همچنین  داشت،  اختصاص  استان  ورزشکاران  و  همیار 

ویژة  بسته های  استان،  در  آموزشی  سطح  بردن  باال  و  تجهیز 
هیأت های  رؤسای  اختیار  در   CPR تجهیزات  شامل  آموزشی 

شهرستان قرار گرفت. 

همایش تجلیل از پیشکسوتان، مدیران همیار و قهرمانان نجات غریق                                                                                                                       اخبار
 استان آذربایجان شرقی                                                                                                            1400/12/28
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با  غواصی،  و  غریق  نجات  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
به  رحمتی  محسن  فدراسیون،  رئیس  حیدری  مهدی  حکم 
ویژة  بازرس  و  بازرسی  و  نظارت  کمیتة  رئیس  »نایب  عنوان 

اماکن آبی« منصوب شد.
در حکم مهدی حیدری برای محسن رحمتی آمده است: 

فنی،  ارزندة  تجارب  بر  نظر  امعان  و  حی  پروردگار  از  مدد  به 
و  و غواصی کشور  نجات غریق  اجرایی شما در حوزة  و  علمی 
نیز منش ارزشمند جنابعالی که برخواسته از جوهرة ذاتی این 
به  آدمی  جان  ارزشمند  ودیعة  نجات  رسالت  بر  مبتنی  رشته 
آن مفتخرید، به عنوان نایب رئیس کمیتة نظارت و بازرسی و 

بازرس ویژة اماکن آبی منصوب می شوید. 

امید است ضمن تعامل سازنده با سایر ارکان کمیتة بازرسی در 
انجام امور محوله موفق و پیروز باشید. 

                                                     مهدی حیدری
                                     رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی

نایب رئیس کمیتة نظارت و بازرسی و بازرس ویژة اماکن آبی منصوب شد اخبار
1400/12/28                

با پیگیری های فدراسیون نجات غریق 
به  فـروغ  امیرحسین  ایران،  غواصی  و 
کمیتة  آموزش  کارگروه  عضو  عنوان 
 CMAS فنی فدراسیون جهانی غواصی
منصوب شد. به گزارش روابط عمومی 
به  غواصی،  و  غریق  نجات  فدراسیون 
غریق  نجات  فدراسیون  توسط  شده  انجام  رایزنی های  دنبال 
و غواصی ایران، خانم »آنـا آرژانـوا« رئیس فدراسیون جهانی 

غواصی CMAS طی حکمی 
امیرحسین فروغ را به عنوان 
عضو کارگروه آموزش کمیتة 
منصوب  فدراسیون  این  فنی 

کـرد. 
امیـرحسین فـروغ مسئـولیت 

کمیتة غواصی فدراسیون نجات غریق و غواصی ایران را بر عهده 
دارد، همچنین نام وی در فهرست مدرسان CMAS قرار دارد. 

امیرحسین فروغ عضو کمیتة فنی فدراسیون جهانی غواصی شد  اخبار
1400/12/2٧                

مهدی حیدری رئیس فدراسیون 
طـی  غـواصی  و  غریـق  نجـات 
حکمی ناخدا شهریار شاکری را 
در  خود  عالی  مشاور  عنوان  به 
امور غواصی منصوب کرد. ناخدا 
شاکری پیش از این فرماندة مرکز آموزش غواصی نیروی دریایی 
آجا بود و مدیریت فنی غواصی نیروی دریایی آجا را هم بر عهده 
داشت. به گزارش روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و  غواصی، 
در حکم  مهدی حیدری برای ناخدا شهریار شاکری آمده است:  

با عنایت به تعهد، تخصص و تجربة علمی و اجرایی جنابعالی، 
فدراسیون  رئیس  عالی  مشاور  سمت  به  ابالغ  این  موجب  به 
طرح ها  ارائة  با  است  امید  می شوید.  منصوب  غواصی  امور  در 
این  عالیه  اهداف  تحقق  راستای  در  خود  ارزندة  پیشنهادات  و  

فدراسیون را یاری نمائید.
توفیق روزافزون جنابعالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران از خداوند متعال مسئلت دارم. 

                                                   مهدی حیدری
                                     رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی

ناخدا شهریار شاکری مشاور عالی رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی شد                                                                                                                       اخبار
1400/12/29
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دورة همسان سازی مدرسان نجات غریق و غواصی 
استان گیالن 1400/12/25

 

شرکت کنندگان:30 نفر، آقایان/ بانوان
نخستین دورة همسان سازی مدرسان نجات غریق و غواصی 
استان گیالن طبق بخشنامه و دستورالعمل فدراسیون نجات 
غریق و غواصی در دو بخش تئوری و عملی به منظور تبادل 

نظر، ارتقاء و افزایش سطح دانش علمی و فنی مدرسان 
برگزار شد.

مراسم عزاداری/ ادعیه خوانی، سینه زنی و مرثیه سرایی/ هیأت 
نجات غریق و غواصی استان اردبیل/ کمیتة فرهنگی هیأت 

نجات غریق و غواصی به مناسبت 21 ماه رمضان 1401/02/04 

 

با حضور منجیان غریق، غواصان، اعضای هیأت نجات غریق و 
غواصی استان اردبیل و خانواده های آنها در جوار مزار مطهر 

شهدای گمنام

دورة همسان سازی مدرسان نجات غریق / آقایان، بانوان 
هیأت نجات غریق و غواصی استان آذربایجان شرقی

1401/02/1٧

 

با حضور ساناز پورخورشیدی رئیس هیأت
مدرسان: اقبال تاج صالح  ودادی، بابک نراقی اصل 

ناظران: شهال سید نظری، محمدرضا محدث 
بخش تئوری: پایگاه قهرمانی استان

بخش عملی: استخر پارالمپیک، استخر کوثر 

آزمون ورودی مربیگری آب درمانی درجه 3 )تئوری( 
1401/03/11

از  بانوان(  و  )آقایان  نفر   شرکت کنندگان: 120 
استان های آذربایجان شرقی، کردستان و گیالن  

آموزشی  دورة  وارد  آزمون  این  شدگان  پذیرفته 
صورت  به  درمانی  آب  تخصصی  مبانی  محوریت  با  که  می شوند 

نیمة  عملی  و  تئوری 
برگزار  خردادماه  دوم 

خواهد شد.

وبینار نخستین دورة مربیگری آب درمانی درجه 3 
)تئوری( 1401/03/31

حدود 80 نفر از سه استان گیالن، کردستان و آذربایجان شرقی 
در این دورة آموزشی شرکت داشتند. 

شرکت کنندگان از میان 120 نفری که در آزمون ورودی حضور 
داشتند، مجوز حضور در دوره را دریافت کردند. فدراسیون نجات 
غریق و غواصی برگزارکنندة بخش تئوری این دوره بود که به 

مدت چهار روز پیگیری شد. 
هیأت های نجات غریق و غواصی استان های مربوطه برگزاری 
این دورة آموزشی را در بخش عملی و با حضور مدرسانی که 
دوره های همسان سازی فدراسیون را پشت سر گذاشته اند، 

پیگیری خواهند کرد. 

رویدادهای تصویری
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با حضور محسن ابدالی رئیس هیأت نجات غریق و غواصی 
استان خوزستان 

شرکت کنندگان: 70 نفر 

شرکت کنندگان: 47 نفر از مدرسان نجات غریق استان 
خوزستان  

دورة مشترک مدیریت اماکن آبی با همكاری هیأت 
نجات غریق و غواصی و هیأت شنا/ استان خوزستان 

اهواز 1401/02/19

دورة همسان سازی مدرسان نجات غریق 
کمیتة آموزش هیأت نجات غریق وغواصی 

استان خوزستان 1401/02/26

چهار دوره همسان سازی ویژة مدرسان نجات غریق 
استان تهران/آقایان، بانوان 1401/02/26 

عملی- استخر تاجیکی )بانوان(، استخر نوفالح )آقایان( 
تئوری- سالن آموزش فدراسیون نجات غریق و غواصی  

مدرس )کارگاه حقوقی(: علی پورمقبالن، رئیس هیأت نجات 
غریق و غواصی استان تهران

تبیین و تشریح سر فصل های آموزشی: علی پورمقبالن رئیس 
خاکبان  دانیال  تهران،  استان  غواصی  و  غریق  نجات  هیأت 
آموزش  کمیتة  مسئول  خمجانی  حبیب  و  دبیری  سرپرست 

فدراسیون 
بخش  در  طباطبایی  عباسی،  صالحی،  )بانوان(:  مدرسان 
عملی )استخری(/ مکتبی، میرزایی، لواسانی در بخش تئوری 

)حیات بخشی(
 مدرسان )آقایان(: مهدی کاوه، حمید شهنواز، سعید کریمی
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رویدادهای تصویری

وبینارکارگاه »مبانی عمومی پیشگیری از غرق شدگی در 
اماکن آبی«
1401/03/10

 

- معرفی موضوع پیشگیری از غرق شدگی
- نگاهی به تاریخچة پیشگیری از غرق شدگی در ایران و جهان 

- اهداف فدراسیون نجات غریق برای تشکیل کمیتة پیشگیری 
از غرق شدگی

- نقش اصول ایمنی عمومی در جلوگیری از حوادث در اماکن آبی 
مصنوعی و طبیعی

شرکت کنندگان: 95 نفر

دورة همسان سازی ویژة مدرسان نجات غریق
 استان کرمانشاه  1401/03/19

شرکت کنندگان: 20 مدرس نجات غریق )بانوان، آقایان(
مدرس: حمید شهنواز

نخستین کارگاه حقوقی ویژة منجیان غریق استان سمنان 
به میزبانی اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان

1401/03/18

 

مدرس: علی پورمقبالن دبیر کمیتة حقوقی فدراسیون و رئیس 
هیأت تهران 

نجات  هیأت  رئیسة  هیأت  اعضای  و  رئیس  نایب  با حضوردبیر، 
غریق و غواصی استان سمنان 
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دورة همسان سازی مدرسان نجات غریق/ آقایان
استان سمنان
1401/03/25

 

مدرس: محمد ترحمی
- تدریس سرفصل های جدید آموزشی فدراسیون نجات غریق و 

غواصی در دو بخش تئوری و عملی
- در پایان دوره پذیرفته شدگان در آزمون تئوری و عملی، مجوز 

تدریس در سطح استان را کسب کردند.

دورة همسان سازی مدرسان نجات غریق / آقایان، بانوان 
استان البرز
1401/03/28

 

تئوری  بخش  دو  در  بانوان(  )آقایان،  نفر  کنندگان: 32  شرکت 
)سالن استعدادیابی مجموعة ورزشی شریعتی( و عملی )استخر 

شریعتی(
مدرسان بخش آقایان: سعیدیان، ظریف

مدرسان بخش بانوان: احمدی، طباطبائی، سبزه پرور
- با حضور سرپرست و نایب رئیس هیأت نجات غریق و غواصی 

استان البرز

دورة مربیگری درجه 3 نجات غریق / آقایان، بانوان 
هیأت استان تهران 

1401/03/25

مدت: 2 روز
شرکت کنندگان: 40 نفر

با حضور: علی پورمقبالن رئیس، خاکبان دبیر، حبیب خمجانی 
مسئول کمیتة آموزش هیأت نجات غریق و غواصی استان تهران 
محورهای آموزش: اصول مربیگری )تئوری و عملی(، فیزیولوژی، 
تغذیه، علم تمرین نقش مربی، حقوق ورزشی مربیان و توضیحات 

داوری
مدرسان: حبیب خمجانی، حمید شهنواز ، محمد ناظری، علی 

پورمقبالن
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دورة همسان سازی بانوان مدرس نجات غریق 
استان سمنان 1401/03/31 

تئوری و عملی
مدرسان: صباغی، دانایی

محورهای تدریس: کمک های اولیه، احیای قلبی و ریوی، حمل و 
فنون رها سازی غریق

دوره های برگزار شدة 
کمیتة غواصی  

1401/01/01 لغایت 1401/03/30

تعداد نفرات
تعداد دوره 

و مجوز 
صادرشده

نام دوره ردیف

3٧8 1٧5 CMAS-1غواصی اسكوبا 1

90 6٧ CMAS-2غواصی اسكوبا 2

1٧ 26 CMAS-3غواصی اسكوبا 3

9 1 مدرسی غواصی یک ستاره 4

48 46 غواصی امداد و نجات 5

14 24 غواصی در شب 6

53 44 غواصی جهت یابی ٧

1 5 غواصی کودکان 8

610 388 تعداد کل 9

رویدادهای تصویری
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با خوانندگان

دعوت رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی از جامعة ورزش برای حضور در راهپیمایی »روز قدس«    
 1401/02/08

فدراسیون نجات غریق و غواصی طی پیامی از جامعة ورزش و به ویژه خانوادة 
بزرگ نجات غریق و غواصی برای شرکت در راهپیمایی باشکوه »روز قدس« 

دعوت کرد. 
به گزارش روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، در متن این پیام 

آمده است: 
مسئلة فلسطین غمی بزرگ بر دل تمام مسلمانان جهان است و »روز قدس« متعلق به همة آزادگان و آزادی خواهان جهان 
و یادگار بنیانگذار انقالب اسالمی حضرت امام خمینی )رحمت اهلل علیه( به حساب می آید؛ روزی که نماد وحدت و همدلی و 

یکپارچگی تمام مسلمانان در سراسر جهان است. 
 نامگذاری آخرین جمعة ماه مبارک رمضان به نام »روز قدس« فرصتی است تا با واژه های ایثار، مقاومت و عدالت خواهی عهد 

و پیمانی دوباره بست و رساتر از همیشه استکبار ستیزی در اسالم و حکومت اسالمی را فریاد زد. 
در این روز که گویای پیوندی عمیق و جدا نشدنی میان سرنوشت قدس و مسلمانان است به تأسی از رهبر عظیم الشأن 
انقالب اسالمی، حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( با حضور در راه پیمایی، حمایت خویش را از مردم رنج کشیده و ستم دیدة 

فلسطین اعالم می کنیم به این امید که این ملت با خون فرزندانش پرده از چهرة کریه رژیم غاصب صهیونیستی بردارد. 
                                                                                                             مهدی حیدری

                                                                                              رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی 

پیام تبریک مهدی حیدری به مناسبت حلول ماه شوال و فرا رسیدن عید سعید فطر                              1401/02/12                                               
به گزارش روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، در متن پیام تبریک مهدی حیدری آمده است:

ْکُر َعلَی َما أَْوالنَا الَْحْمُدهلِلَِّ َعلَی َما َهَدانَا َولَُه الُشّ
رمضان ماه رحمت و مغفرت، ماه انس با قرآن و ماه ضیافت الهی به پایان رسید 

و اینکه در آستانة عید فطر، عید فطرت های پاک قرار گرفته ایم. 
خداوند سبحان را شاکریم که یک بار دیگر توفیق روزه داری، قرائت قرآن و 
ادعیه را در ماه پرفیض رمضان به ما عطا فرمود و خوشا به حال کسانی که 
در این ماه با پرهیزکاری و خویشتنداری عاشقانه توشه ای از تقوی برگرفتند. 

اینجانب ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همگان، حلول ماه شوال و عید 
سعید فطر را به پیشگاه حضرت ولی عصر)عج اهلل تعالی فرجه الشریف(، رهبر معظم انقالب اسالمی )مدظله العالی(، خانوادة 

بزرگ ورزش و به ویژه نجات غریق و غواصی تبریک گفته و از خداوند منان سالمت و سعادت را برای همگان خواستارم. 
                                                                                                            مهدی حیدری

                                                                                              رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی 

***
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با خوانندگان

با خوانندگان

تسلیت                                                                                                               

 مقام معظم رهبری )مّدظلّه العالی(: 
»راه ما، راه امام خمینی )رحمت اهلل علیه( است و در این راه، 

با همة قدرت و قاطعیت خود حرکت خواهیم کرد.«
سالگرد رحلت ملکوتی حضرت امام خمینی )رحمت اهلل علیه( 

بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و شهادت یاران صدیق 
ایشان در فاجعة قیام خونین 15 خرداد را، به پیشگاه 

حضرت ولی عصر)عج اهلل تعالی فرجه الشریف(، مقام  معظم  
رهبری )مدظله العالی( و عموم مردم شریف، والیتمدار و 
شهیدپرور ایران عزتمند، تسلیت و تعزیت عرض می داریم.

                                             فدراسیون نجات غریق و غواصی 

تسلیت                                                                                             
عمومی  روابط  گزارش  به 
و  غریق  نجات  فدراسیون 
غواصی، روح پرفتوح آیت اهلل 
استاد سید عبداهلل فاطمی نیا 

بامداد روز دوشنبه 26 اردیبهشت دعوت حق را لبیک گفت. 
با  و غواصی  نجات غریق  مهدی حیدری رئیس فدراسیون 
صدور پیامی درگذشت این عالم برجسته را تسلیت گفت. 

در این پیام آمده است:
عبداهلل  سید  اهلل  آیت  حضرت  واصل  عارف  ملکوتی  »عروج 
فاطمی نیا داغی گران بر جان دوستداران اهل بیت عصمت و 
طهارت است، آن عالم ربانی راوی عمیق ظرایف و حقایق روحانی 
و مهدوی به زبانی ساده بود که به برکت بیان او خیل کثیری از 
جوانان نعمت هدایت یافته بودند. بدین وسیله رحلت آن عزیز 

فرزانه را به جامعة ورزش تسلیت و تعزیت عرض می کنم.«
                                                                مهدی حیدری 

                                           رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی 
1401/02/26                                                       

تسلیت                                                                                                               
مهدي حیدري رئیس فدراسیون نجات غریق 
و غواصي طي پیامي درگذشت همسر سید 
کمیتة  اجرائي  هیأت  عضو  افتخاري  عبدي 

ملي المپیک را تسلیت گفت.
در متن این پیام تسلیت آمده است:

واالکراِم ذوالجالِل  َربَّک  َوْجُه  یبَقی  َو  َفان  َعلیها  َمْن   کُلّ 
جناب آقاي سید عبدي افتخاري 

عضو هیأت اجرائي کمیتة ملي المپیک، 
درگذشت ناگهاني همسر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت. 
اندوه بی پایان ما از این واقعة دردناک قابل وصف نیست. این 
مصیبت وارده را به شما و دیگر اعضاي خانوادة محترمتان به 
ویژه جناب آقاي سید حسین افتخاري ریاست محترم هیأت 
نجات غریق و غواصي استان کهگیلویه و بویر احمد تسلیت 
عرض می نمایم. از خداوند متعال براي شما صبر جزیل و برای 

آن مرحومه رحمت بی کران الهی را مسئلت دارم.
                                                               مهدی حیدری

                                             فدراسیون نجات غریق و غواصی 
1401/03/31                                                       

تسلیت                                                                                                               
مهـدی  تسلیـت  پیـام 
رئیـس  بـه  حیـدری 

فدراسیون قایقرانی
روابــط  گــزارش  بـه 

عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، در پیام تسلیت 
مهدی حیدری برای علیرضا سهرابیان آمده است: 

کُلّ َمْن َعلیها َفان َو یبَقی َوْجُه َربَّک ذوالجالِل واالکراِم
جناب آقای علیرضا سهرابیان 

ریاست محترم فدراسیون قایقرانی، 
فقدان مادر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت. 

از  و  می کنم  عرض  تسلیت  قلب  صمیم  از  را  ضایعه  این 
برای آن مرحومه  و  برای شما صبر جزیل  خداوند متعال 

رحمت بی کران الهی را مسئلت دارم.

                                                                مهدی حیدری
                                             فدراسیون نجات غریق و غواصی 

1401/03/26                                                         
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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.






