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سردبیـر

اعیاد  شعبانیه 
ماه شعبان یکی از ماه های پر خیرو برکت است که اعیاد بسیار 
فرخنده ای در آن قرار دارد، از جمله مناسبت های این ماه می توان 
سوم(،  )روز  )علیه السالم(  حسین  امام  والدت های  مجموعه  به 
حضرت ابوالفضل )علیه السالم( )روز چهارم(، امام سجاد )علیه السالم( 
)روز پنجم( و میالد فرخندة امام زمان )عج اهلل تعالی فرجه الشریف( )روز 
نیمة شعبان( اشاره کرد که از آنها تحت عنوان اعیاد شعبانیه یاد 

می شود.
علت نام گذاری ماه شعبان

پیامبراکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( دربارة علت نام گذاری ماه شعبان 
فرمود:

“این ماه، شعبان نامیده شد، زیرا روزی مؤمنان در این ماه قسمت 
می شود.” )ثواب االعمال صفحة 62(  

1- میالد امام حسین )علیه السالم(
روز سوم ماه شعبان زمانی که خبر والدت امام حسین )علیه السالم( 
امام  خانة  به  ایشان  دادند  )صلی اهلل علیه و آله و سلم(  پیامبر  به  را 
بیاورد.  را نزدش  نوزاد  تا  به اسماء فرمود  )علیه السالم( آمد و  علی 
اذان و در گوش  او  )صلی اهلل علیه و آله و سلم( در گوش راست  پیامبر 
این لحظه جبرئیل فرود آمد و به پیامبر  اقامه گفت. در  چپش 
)صلی اهلل علیه و آله و سلم( گفت: سالم خدا بر تو ای پیامبر! این نوزاد را 

به نام کوچک هارون )شبیر( نام بگذار که به عربی »حسین« گفته 
می شود؛ همان طور که علی برای تو مانند هارون برای موسی ابن 

عمران بود، با این تفاوت که بعد از تو به پیامبری نمی رسد.
2- میالد حضرت ابوالفضل )علیه السالم(

سال  شعبان  ماه  چهارم  روز  در  )علیه السالم(  ابوالفضل  حضرت 
26 هجری قمری در شهر مدینه به دنیا آمد. پدرش امام علی 
)علیه السالم و مادرش ام البنین بود. او در واقعة عاشورا 34 سال 

داشت و تا آخرین لحظه از امام حسین )علیه السالم( و راهش دفاع 
کرد. کنیة او ابوفاضل و مهم ترین القابش قمر بنی هاشم، علمدار 

و سقا بوده است.

حضرت ابوالفضل قامت بلندی داشت و عالوه بر چهرة زیبا که 
باعث شده بود به او لقب “قمر بنی هاشم” بدهند، شجاعتش هم 

بی نظیر بود.
3- میالد امام سجاد )علیه السالم(

امام سجاد )علیه السالم( دومین پسر امام حسین )علیه السالم( در روز 
پنجم ماه شعبان در شهر مدینه به دنیا آمد. امام سجاد )علیه السالم( 
در واقعة عاشورا 24 ساله بود و به اذن پروردگار به دلیل بیماری 
نتوانست به میدان جنگ برود و پس از شهادت پدرش به مدت 

35 سال امامت کرد.
میدان  به  عاشورا  نهضت  در  که  این  با  )علیه السالم(  سجاد  امام 
جنگ نرفت، اما کار های بزرگی انجام داد که باعث شد پیام این 
امام  اهداف متعالی  او همواره  برسد.  به گوش جهانیان  نهضت 
حسین )علیه السالم( از نهضت عاشورا را به مردم گوشزد می کرد 
کتاب  شود.  کشیده  تباهی  و  تحریف  به  که  نمی داد  اجازه  و 
صحیفة سجادیه منتسب به ایشان است که به زبور آل محمد 

شهرت دارد.
4- میالد امام زمان )عج اهلل تعالی فرجه الشریف( 

حضرت مهدی )عج اهلل تعالی فرجه الشریف(  در روز نیمة شعبان سال 
255 هجری قمری در شهر سامرا به دنیا آمد. نام او را از نام جدش 
حضرت محمد )صلی اهلل علیه و آله و سلم( برگزیدند؛ چرا که با طلوع 
حضرت محمد )صلی اهلل علیه و آله و سلم( جهانیان از جهل و گمراهی 
نجات پیدا کردند و با ظهور حضرت مهدی )عج اهلل تعالی فرجه الشریف(  
هم عالم بشریت بار دیگر از تاریکی ها و گمراهی ها رهایی پیدا 

خواهد کرد.
»ما می خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان 

و وارثان روی زمین قرار دهیم.« )آیة 5 سورة قصص(
به  )هدایت کننده  از: مهدی  عبارتند  زمان  امام  القاب  مهمترین 
حق(، قائم )قیام کننده به حق(، منتظر)کسی که مؤمنان انتظار 

قدومش را می کشند( و حجت )گواه خدا بر خلق(. 
منبع:  

میگومیی.  تبریک  را شعبانیه فرخنده 6اعیاد
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آیین نامة اجرایی فدراسیون نجات غریق و غواصی
تهیه و نگارش: بهروز اسفندياری

بخش بیست و چهارم

10- ورزشکاران می توانند در هنگام تعویض باتون از جای خود 
حرکت نمایند.

11- اگر هر بخشی از بدن ورزشکار قبل از تعویض باتون از خط 
تعریض عبور کند تیم حذف خواهد شد.

12- ورزشکاران باید باتون را تحویل یکدیگر بدهند و مجاز به 
پرتاب کردن نیستند.

زمین  به  ورزشکار  از دست  باتون  تعویض،  منطقة  در  اگر   -13
بیفتد، ورزشکار دیگر می تواند آنرا برداشته و به مسابقه ادامه بدهد.

ترک  را  تعویض  منطقة  ورزشکاران  آنکه  از  پس  بالفاصله   -14
نمودند، ورزشکار بعدی می بایست به سمت جلو حرکت کرده و در 

محل مربوط به خود در منطقة تعویض مستقر گردد.
شود  رها  ورزشکار  دست  از  باتون  مسیر  طول  در  اگر   -15
می تواند بدون آنکه مزاحمتی برای دیگران به وجود آورد باتون 

را برداشته و به مسابقه ادامه دهد.
16- آخرین ورزشکار )ورزشکار چهارم( در زمان پایان مسابقه 

حتماً باید به طور ایستاده خط پایان را قطع نماید.
17- تحویل باتون از ورزشکاری به ورزشکار دیگر، حتماً باید در 

منطقة تعویض انجام شود. 

مسابقه دو ساحل )تیمی(:
1- هر تیم شامل 4 ورزشکار است.

2- 2 نفر در خط شروع؛ 2 نفر در خط پایان.
3- هر یک از ورزشکاران با در دست داشتن یک باتون )چوبدستی(، 

یکی از مسیرهای مسابقه را طی می کند.
4- در هر مسیر و در پایان مسیر هر ورزشکار می بایست باتون را 

به دوندة بعدی تحویل دهد.
در  )پرچم(  باتون  حالیکه  در  )نفر چهارم(  ورزشکار  آخرین   -5

دست دارد از خط پایان عبور می کند.
ضخامت  و  میلی متر   300 مسابقه  در  استفاده  مورد  باتون   -6
لوله  انعطاف پذیر،  مادة  از یک  و  میلی متر می باشد  خارجی 25 

پالستیکی نرم ساخته شده است.
7- طول زمین مسابقه 90 متر و عرض آن حداکثر 1,8 متر و 

حداقل 1,5 متر می باشد.
8- مسابقه همانند دو ساحل انفرادی برگزار می گردد.

9- ورزشکار در هنگام تحویل باتون می بایست در منطقه تعویض 
قرار داشته باشد و اگر پا و یا بخشی از باتون وی از خط تعویض 

عبور نماید تیم از ادامة مسابقه محروم می گردد.
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آموزشی و فّنی

ترجمه و تنظیم: افشین کثیرمعلم / مدرس بین المللی علوم نجات غريق 
مشاور عالی فدراسیون نجات غريق و غواصی در امور آموزشی و بین الملل

بخش هفتم

 اصول منجیگری در پارکهای آبی

از منجیان  یا مغروق، یکی  و  نیاز غریق، مصدوم  اساس  بر   -7
از  مذکور  منجیان  به  همیاری  به  اقدام  نیز  ساحل  در  مستقر 

منطقة کم عمق می کند.
تغییر  با  منجیان  دیگر  مذکور،  منجیان  امدادرسانی  طی   -8
به هم پوشانی مناطق منجیانی که در  به طور موقت  وضعیت 

حال امدادرسانی می باشند، می پردازند.
9- براساس نیاز، شرایط و وضعیت غریق، مصدوم و یا مغروق 
منجیان باقیمانده به دلیل عدم تعداد کافی منجی برای مراقبت 
به تخلیة استخر موج  نیاز  از استخر موج ممکن است  چشمی 

داشته باشند.

مسیر جابجایی غریق در امواج سربراه
4- سپس دومین منجی به عنوان منجی کمکی وارد استخر موج 

گردیده و اقدام به همیاری به منجی اول می کند.

منجیان  توسط  مغروق  یا  و  مصدوم  غریق،  جابجایی  مسیر   -5
و براساس وضعیت فرد و همچنین شرایط محیطی استخر موج 
تعیین می گردد. به عبارت ساده تر منجیان از پیش باید بدانند که 
قرار است غریق، مصدوم و یا مغروق را به کدام نقطه منتقل کنند.

نیاز  صورت  در  و  مغروق  یا  و  مصدوم  غریق،  نیاز  براساس   -6
یکی از منجیان وسایل و تجهیزات مورد نیاز را در محل حاضر 

می کند. 

مسیر جابجایی غریق در امواج سربراه

تغییر مسیر غریق در وضعیت امواج سرگردان
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چگونگی تخلیة استخر موج در مواقع مقتضی
در هنگام تخلیة استخر موج در مواقع مقتضی منجیان می توانند 

از یکی از روش های تخلیة محل مذکور استفاده کنند:
الف( تخلیة استخر موج با استفاده از روش جارویی »یک جهتی«
ب( تخلیة استخر موج با استفاده از روش جارویی »چند جهتی«
الف( تخلیة استخر موج با استفاده از روش جارویی »یک 

جهتی«
از روش »جارویی یک  استفاده  با  موج  استخر  تخلیة  از  منظور 
افراد حاضر  با هماهنگی یکدیگر تمامی  جهتی« یعنی منجیان 
در درون استخر موج را در یک جهت )اصوالً رو به ساحل استخر 
می کنند.  خارج  استخر  از  را  آنان  سپس  و  کرده  هدایت  موج( 
اصوالً از روش »تخلیة یک جهتی« برای تخلیة استخرهای موج 
موج  استخرهای  یا  و  تراکم حداقل  یا  و  تراکم  کم  وضعیت  در 
با وسعت کوچک استفاده می گردد. همچنین گاه براساس نیاز، 
شرایط حادثه و یا وضعیت مصدوم و یا مغروق از این روش برای 
تخلیة استخر موج استفاده می گردد تا تمرکز جهت تخلیة افراد 
باعث اخالل و اختالل در فرایند امدادرسانی منجیان دیگر نگردد.

اصوالً  استخر موج  تخلیة  توجه کرد که در هنگام  باید  توجه: 
باقیماندة   1/3 و  داده  انجام  را  استخر  تخلیة  منجیان  از   2/3
منجیان در هنگام تخلیه افراد از استخر موج به ادامة مراقبت 
و  صحت  کمال  در  افراد  تمامی  تا  داده  ادامه  آنان  از  چشمی 

سالمت از استخر موج خارج شوند.
ب( تخلیة استخر موج با استفاده از روش جارویی »چند 

جهتی«
منظور از تخلیة استخر موج با استفاده از روش »جارویی چند 
جهتی« یعنی منجیان با هماهنگی یکدیگر تمای افراد حاضر در 

درون استخر موج را در چند جهت )رو به ساحل استخر موج 
و همچنین به طرف نردبان ها( هدایت کرده و سپس آنان را از 
استخر خارج کنند. اصوالً از روش تخلیة چند جهتی برای تخلیة 
با  و  حداکثر  تراکم  یا  و  پرتراکم  وضعیت  در  موج  استخرهای 
استخرهای موج با وسعت بزرگ استفاده می گردد. همچنین گاه 
براساس نیاز، شرایط حادثه و یا وضعیت مصدوم و یا مغروق از 
این روش برای تخلیة استخر موج استفاده می گردد تا با پراکنده 
کردن جهت تخلیة افراد تسهیل در فرآیند امدادرسانی منجیان 

دیگر انجام گردد.
توجه: باید توجه کرد که در هنگام تخلیة استخر موج اصوالً 2/3 
از منجیان عملیات تخلیه استخر را انجام داده و 1/3 باقیماندة 
منجیان در هنگام تخلیه افراد از استخر موج به ادامه مراقبت 
و  صحت  کمال  در  افراد  تمامی  تا  داده  ادامه  آنان  از  چشمی 

سالمت از استخر موج خارج شوند.
چگونگی تخلیه و تحویل استخر موج در انتهای کار روزانه

باید به  برنامة روزانه استخر موج  اتمام کار و خاتمة  در هنگام 
ترتیب با روش زیر تخلیه انجام شود. ابتدا تحویل سرمنجی و 

سپس توسط سرمنجی تحویل سرنگهبان گردد:
باید به  برنامة روزانه استخر موج  اتمام کار و خاتمة  در هنگام 
ترتیب با روش زیر تخلیه انجام شود. ابتدا تحویل سرمنجی و 

سپس توسط سرمنجی تحویل سرنگهبان گردد:
مرحلة اول: 

منجیان  از  یکی  روزانه سرمنجی،  کار  اتمام  از  قبل  دقیقه   30
اطالع  به  را  باقیمانده  بلندگو زمان  از طریق  با مسئول دفتر  و 
مشتریان می رساند. این عمل باید بعد از 15 دقیقه یعنی 15 

دقیقه مانده به خاتمة کار روزانه نیز تکرار گردد.
مرحلة دوم: 

روزانه  کار  ساعت  اتمام  از  قبل  مدتی 
شده  خاموش  ساز  موج  دستگاه  باید 
استخر  به عبارت ساده تر تخلیة  باشد. 
موج در انتهای کار و خاتمة کار روزانه 
فعالیت  عدم  و  سکون  شرایط  در  باید 
این  از  استفاده  پذیرد.  صورت  موج 
وضعیت عالوه بر سهولت تخلیة استخر 
در  مشتریان  تراکم  کاهش  باعث  موج 

استخر موج نیز می گردد.
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اطراف استخر موج و همچنین سطح تحتانی و ساحل استخر 
از  که  در صورتی  و  داده  قرار  بازدید  و  بررسی  مورد  را  موج 
تحویل  را  موج  استخر  هستند  مطمئن  آن  مطلوب  شرایط 
سرمنجی دهند. سپس سرمنجی پس از ثبت تخلیه و اتمام 

عملکرد استخر موج آن را تحویل سرنگهبان می دهد.
توجه: باید توجه کرد که در هنگام تخلیة استخر موج اصوالً 
 1/3 و  داده  انجام  را  استخر  تخلیة  عملیات  منجیان  از   2/3
باقیماندة منجیان در هنگام تخلیه افراد از استخر موج به ادامة 
کمال  در  افراد  تمامی  تا  داده  ادامه  آنان  از  مراقبت چشمی 

صحت و سالمت از استخر موج خارج شوند.
توصیه: در شرایطی که پارک آبی در وضعیت تراکم حداکثر 
بسیار  آبی  پارک  محیط  اینکه  یا  و  دارد  قرار  پرتراکم  یا  و 
وسیع است، توصیه می گردد که در انتهای کار روزانه عملکرد 
استخر  سرسره ها،  موج،  استخر  )مانند  مختلف  بخش های 
رودخانه ای و ...( در چند زمان مختلف پایان پذیرد. به عبارت 
همزمان  آبی  پارک  یک  مختلف  بخش های  عملکرد  ساده تر 
مرحله  در چند  مذکور  بخش های  عملکرد  و  نپذیرفته  پایان 
تخلیة  و  کنترل  بدینوسیله  تا  پذیرد  پایان  مقطعی  و  متوالی 

افراد در مناطق مختلف تسهیل گردد. 

مرحلة سوم: 
منجیان همچنان که با هماهنگی یکدیگر منتظر آخرین فرمان 
در  باید  باشند  می  موج  استخر  تخلیة  فرآیند  برای  بلندگو 
محل های مشخصی که در هنگام تخلیه قرار دارند مستقر شوند.

از طریق  روزانه  اتمام ساعت کار  فرمان  توجه: در صورتی که 
و  مشتریان  اطالع  برای  باید  منجیان  نباشد  اجرا  قابل  بلندگو 

همچنین آگاهی دیگر منجیان از سوت استفاده کنند.
مرحله چهارم: 

با اعالن اتمام کار پارک آبی منجیان باید تخلیة استخر موج 
را آغاز کنند. منجی یا منجیانی که در انتها و حاشیة استخر 
موج قرار دارند وظیفة هدایت افراد به طرف ساحل را برعهده 
می گیرند و منجی یا منجیانی که در ساحل استخر موج قرار 
دارند عالوه بر راهنمایی مشتریان به خارج از استخر، از ورود 
برای  به عمل می آورند.  استخر ممانعت  به درون  افراد خارج 
از روش »جارویی یک جهتی«  اصوالً  استخرهای موج  تخلیة 
استفاده می گردد اما اگر طول و عرض استخر موج وسیع و یا 
افراد درون استخر موج نسبتاً زیاد باشند منجیان باید از روش 

»جارویی چند جهتی« بهره گیری کنند.
مرحلة پنجم:

پس از خروج آخرین فرد از استخر موج، منجیان باید سراسر 
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 امیرحسین فروغ / مسئول کمیتة غواصی فدراسیون نجات غريق و غواصی 
مدرس ارشد کنفدراسیون جهانی غواصی

بخش چهارم

آموزش غواصی یک ستاره

سازگاری با محیط دریائی
کنترل شناوری

هر شیئی که در آب غوطه ور شود، بسته به وزن آب جابجا 
و  دریافت می کند  باال  به سمت  فشاری  از طرف آب  شده، 

سبک می شود.
از جمله وزن غواص، حجم  در شناوری هر غواص، مسائلی 
غواص، غلظت آب، شیرین یا شوربودن آب و ضخامت لباس 
انتخاب  اسنورکلینگ  زمان  در  باشد.  مؤثر  می تواند  غواصی 
با  غواص  که  می شود  باعث  وزنه  کمربند  میزان  صحیح 
کمترین میزان صرف انرژی بتواند غوص کرده و صعود نماید.

شکل  این  به  وزنه  کمربند  صحیح  میزان  انتخاب  آزمایش 
پا در  و  از حرکت دست  استفاده  بدون  می باشد که غواص 
زمانی که BCD خود را کاماًل خالی نموده و به شکل عمودی 
در آب قرار می گیرد تنها تا نیمة شیشه ماسک خود، داخل 

آب فرو رود.

مانور متعادل سازی
زمانی که غواص برای غواصی وارد آب می شود به علت وزن 

آب اطراف بدن غواص به بدن غواص فشار وارد می شود.
غواص  بدن  مایع  و  جامد  قسمت های  برای  آب  فشار  این 
بدن غواص که  ولی فضاهای خالی  نمی کند  ایجاد  مشکلی 
حجم آن با توجه به تغییرات فشار تغییر می کند، می تواند 

مشکل ساز باشد.
به  نیاز  غواص  میانی  گوش  در  هوا  فشار  مثال  طور  به 
آن  به  که  دارد  فشار محیط خارجی گوش  با  متعادل شدن 
متعادل سازی فشار می گویند. در زمان غواصی و رفتن به 
عمق حتی در صورت نداشتن درد و قبل از درد گرفتن گوش 

باید عملیات متعادل سازی فشار را انجام داد.
به  متعادل سازی گوش ها می توان  مانورهای  ترین  رایج  از 
مانور والسالوا اشاره کرد که در این روش با گرفتن بینی 
از  با دمیدن  و  اشاره و شست  انگشت  با دو  از روی ماسک 

می کنیم  وارد  میانی  گوش  به  را  کافی  هوای  بینی،  طریق 
که باعث برگشتن پرده گوش به حالت طبیعی می گردد. در 
زمان استفاده از کاله غواصی باید دقت کرد که این کاله ها 
مانع از جریان آب به داخل گوش ها نشود که این کار باعث 

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

عملیات متعادل سازی گوش ها شود.
یکی دیگر از راه های متعادل سازی فشار گوش ها این است 
که در صورت درد گرفتن گوش ها در زمان به عمق رفتن 
را کم  نظر  ایستاده و کمی عمق آب مورد  در همان عمق 
فشار  شدن  برداشته  و  گوش ها  شدن  باز  از  بعد  و  کرده 
همچنین  داد.  ادامه  عمق  افزایش  به  مجدداً  گوش ها،  از 
او  صورت  به  غواص  ماسک  آب،  در  رفتن  پایین  زمان  در 
از  جلوگیری  جهت  موقع  این  در  که  می گردد  فشرده تر 
است  موظف  غواص  چشم،  و  صورت  بافت های  به  آسیب 
در زمان پایین رفتن مقداری هوا را از طریق بازدم بینی به 

داخل ماسک وارد کند.

وضعیت بینائی
زمانی که بدون ماسک چشم خود را در زیر آب باز می کنیم، 
اشیاء اطراف را تار می بینیم و این به دلیل ضریب مختلف 

شکست نور در محیط های مختلف است.
بنابراین برای وضوح دید الزم است یک الیه هوا بین چشم و 

آب به وسیلة استفاده از ماسک غواصی قرار گیرد.

وضعیت شنوائی
به دلیل غلظت باالی مولکول های آب نسبت به هوا، سرعت 
صوت بسیار سریع تر از سطح آب می باشد. به همین دلیل 
است که جهت جلب توجه در زیر آب از عالئم صوتی مثل 
ضربه زدن با کارد غواصی به بدنة کپسول استفاده می شود 
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که این صدا در فواصل دور قابل شنیدن است.
ولی مسئلة مهم در تشخیص صدا جهت یابی آن در زیر آب 
است. که نمی توان جهت صدا را در زیر آب تشخیص داد. به 
طور مثال صدای موتور قایق شنیده می شود ولی جهت صدا 

غیرقابل تشخیص می باشد.
و  گردد  غواص  برای  خطراتی  بروز  باعث  می تواند  امر  این 
توجه به این مسئله در زمان صعود به سطح آب برای حفظ 

امنیت غواص مهم و حیاتی است.

حس المسه
حس المسه در زیر آب غیر واضح و کمتر از محیط بیرون از 
آب می باشد زیرا همیشه یک الیه آب بین شئ لمس شده و 
انگشتان قرار دارد. همچنین پس از مدتی به علت قرار گرفتن 
بیش از حد بدن درون آب حس المسة انگشتان کمتر شده 
و حساسیت خود را از دست می دهد. همچنین زمانی که از 
دستکش های غواصی برای محافظت در برابر سرما استفاده 

می گردد، حس المسه غیر قابل استفاده می شود.

حس بویایی
در مدت زمان غواصی حس بویایی غیر قابل استفاده می باشد 
و بوها غیرقابل تشخیص اند و این می تواند تا حدودی باعث 
ناشناخته  محیط  یک  در  قرارگرفتن  از  تشویش  یک  ایجاد 

گردد.

حوادث زیرآب
 )Syncope غش کردن )سنکوپ

غواص  برای  خطرساز  بسیار  مسائل  از  یکی  غش کردن 
دادن  دست  از  معنای  به  می تواند  غش کردن  می باشد. 

هوشیاری، توقف تنفس و ایست قلبی باشد.
متداول ترین  از  که  دارد  وجود  از غش کردن  مختلفی  انواع 

آنها می توان به انواع زیر اشاره کرد:
1- نوع اول 

زمانی است که میزان اکسیژن خون ده درصد کمتر از میزان 
مورد نیاز بدن برای سوخت و ساز می شود. در صورتی که 
اتفاق بیفتد، می تواند منجر به  این کمبود اکسیژن در مغز 

آسیب های دائمی و غیرقابل جبرانی به مغز شود.
شدت این آسیب دیدگی می تواند به وضعیت تنفس سطحی 

قبل از اسنورکلینگ بستگی داشته باشد.
2- نوع دوم

این نوع تنها مختص به غواص ها نبوده و در شرایط عادی نیز 
احتمال به وقوع پیوستن آن وجود دارد که می تواند ناشی از 

تفاوت دمای بدن و دمای آب باشد.
این حادثه معموالً زمانی که شناگران یا غواصان بالفاصله بعد 
از خوردن غذای حجیم وارد آب می شوند اتفاق می افتد، که 

باعث کندشدن ضربان قلب و ایست قلبی می گردد.
در این زمان جریان خون به مغز مختل شده و یک )هایپوکسی( 

سریع »کمبود اکسیژن« در مغز اتفاق می افتد. 
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چربی بیش از اندازة بدن
اگر بیش از اندازه الغربودن خوشایند نیست، بیش از اندازه چاق 
بودن هم بسیار خطرناک است، خصوصاً موقعی که این چربی، 
چربی  مشخصی  مقدار  باشد.  گرفته  را  کمر  دور  مثاًل  باالتنه، 
نظر می رسد  به  مطلوب  بسیار  زنانه  های  هورمون  تولید  برای 
اما همین مقدار برای مردان ممکن است زاید باشد. چربی زاید 
در مردان معموالً در نواحی شکمی ذخیره می شود. به این نوع 
بسیار  مستند  مدارک  می شود.  گفته  احشایی  چربی  چربی، 
محکمی وجود دارند که نشان می دهند این چربی برای سالمت 
باال و  انسداد عروق قلبی، فشار خون  به  ابتال  بوده، خطر  مضر 
شماری از انواع سرطان را افزایش می دهد. آمارها نشان می دهد 
که تقریباً 107 میلون نفر از افراد در آمریکا کاماًل چاق و چهل 

میلیون نفر هم دچار چاقی مرضی هستند. 

مردان و چاقی 
در زمان های گذشته تعداد مردان دارای اضافه وزن بسیار اندک 
بود و چاقی از زمانی شایع شد که مصرف غذا به علت نامحدود 
بنظر رسیدن ذخایر افزایش یافت و از سوی دیگر برای بدست 
آوردن غذا هم نیازی به فعالیت فیزیکی نبود. با به وجود آمدن 
به  مردم  که  وقتی  جسمی،  فعالیت  کاهش  و  ماشینی  زندگی 
و  این طرف  به  اتومبیل  با  و دوچرخه سواری  پیاده روی  جای 
آن طرف می روند، تعداد افراد مبتال به چاقی احشایی به طور 

شگرفی افزایش یافته است. 
مبتال  سالة  تا 74  مردان 20  درصدی  کنندة 61  نگران  شمار 
به اضافه وزن و چاقی در سال های اخیر در آمریکا گویای این 
دور  ناحیة  در  دچار چاقی  افزایش سن  با  مردان  است.  مطلب 

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

ترجمه: دکتر حسام الدين رياحی
بخش بیست و پنجم

شکم شده درحالی که این چاقی در زنان مسن بیشتر در پشت 
و جلوی بدن اتفاق می افتد. بیست و یک درصد مردان باالی 
هیجده سال در اوقات فراغت خود فعالیت بدنی نمی کنند و تا 
سن هفتاد و پنج سالگی یک سوم مردان آمریکایی هیچ گونه 

اوقات فراغت همراه با فعالیت بدنی ندارند.

زنان و چاقی
پنجاه و یک درصد جمعیت زنان آمریکا را افراد بیست تا هفتاد 
تشکیل  وزن  اضافه  و  چاقی  به  مبتال  بیشتر  یا  و  چهارسال  و 
می دهد. زنان هم مثل مردان مستعد اضافه کردن وزن همراه با 
باال رفتن سن هستند. در بیشتر زنان این چاقی اغلب در ناحیة 
برای  باروری است که هیچ گونه خطری  ران ها در سال های 
از  سالمتی ندارد. در واقع زنان دارای اضافه وزن در این دوره 
زندگی که وزن اضافه را در اطراف شکم حمل نمی کنند باید 
بدانند اضافه وزن در ران ها و باسن هیچ گونه مشکلی را برایشان 
در بر ندارد. هرچند که در سال های چهل و پنجاه سالگی بسیار 

مستعد تجمع چربی در بدن هستند. 
به  تواند  می  استعداد  این  که  می کنند  تصور  زنان  از  بسیاری 
دلیل تغییر میزان هورمون ها در بدن باشد. اما در واقع با افزایش 
سن در طول دوره ای که آنها سرگرم بزرگ کردن فرزندان خود 
در  کاسته شده  آنها  تحرک  و  فعالیت های جسمی  از  هستند، 
انجام  و  بچه ها  از  مراقبت  می شوند.  وزن  اضافه  دچار  نتیجه 
در  بنابراین  است.  همراه  بیشتر  انرژی  مصرف  با  خانه  کارهای 
اضافی  انرژی  این  شوند  می  فارغ  خانه  کار  از  که  هایی  زمان 
تبدیل به چربی می شود. در واقع بچه ها مستقل شده و خانه را 
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دانستن این که یک فرد در حقیقت چقدر چربی مصرف می کند 
کاری بس دشوار است.

چه غذاهایی باعث چاق شدن ما می شود؟
کالری  مصرف  که  بودند  باور  براین  تغذیه  متخصصان  زمانی 
اضافی از هر منبعی باعث تجمع چربی اضافی در بدن می شود. 
ها  پروتئین  ندارد.  واقعیت  مطلب  این  که  دانیم  می  امروز  اما 
در بدن قابل ذخیره شدن نیستند و به ندرت به چربی تبدیل 
می شوند و همچنین بدن ما قادر به تبدیل الکل به چربی هم 

نیست.

کربوهیدرات ها1 
تا همین اواخر کربوهیدرات ها به عنوان مقصر اصلی قابل سرزنش 
در موارد اضافه وزن و چربی اضافی بدن شناخته می شدند ولی 
مطالعات انجام شده در آزمایشگاه های مختلف نشان داده است 
که این مواد در واقع از نظر تولید چربی اضافی بی تقصیرند زیرا 
به  نسبت  بدن،  در  آن  ذخیرة  و  به چربی  کربوهیدرات  تبدیل 
تبدیل چربی خوراکی به بافت چربی نیاز به انرژی کمتری هم 
دارد. بنابراین بدن انسان ترجیح می دهد فرآیند مؤثرتر تبدیل 
چربی خوراکی به چربی بدنی را انتخاب کند. هنگامی که بدن 
شما وزنی ثابت را حفظ کرده است، غیر از مقداری گلیکوژن2  
هیچ  است  ذخیره شده  کبد  در  مختصراً  و  در عضالت  که  که 
شکل دیگری از کربوهیدرات در بدن بصورت ذخیره وجود ندارد. 
و  قندی خون  منابع  بازیافت  برای  کربوهیدرات  این  از  بخشی 
بقیه  و  ثابت مصرف می شود  ای  حفظ میزان آن در محدوده 
هم به بدن در هنگام سوزاندن انرژی بیشتر کمک می کند. بدن 
انسان کربوهیدرات را به چربی تبدیل نمی کند مگر آنکه میزان 
مصرف آن بیش از 500 گرم در روز باشد که معادل 40 برش 

نان یا 11 پیمانه برنج پخته یا 9 سیب زمینی پخته می شود.
در عمل شما از طریق مصرف غذاهای کربوهیدراتی چندان چاق 
باشد  افزوده شده  این غذاها چربی  به  آنکه  نخواهید شد، مگر 
این  البته  باشد.  داشته  را  بدن  در  چربی  به  تبدیل  قابلیت  که 
آنها  با حیوانات دیگر متفاوت است زیرا در بدن  انسان  ویژگی 
شود  می  تبدیل  چربی  به  آسانی  به  و  به سرعت  کربوهیدرات 
و به همین علت حیوانات کمی هستند که یک دستور غذایی 
پرچربی دارند. حتی حیوانات گوشت خوار هم که فقط از گوشت 

 بهداشتی و پزشکی

  1.  Carbohydrates =مواد قندی 
  2.  Glycogen = فرم ذخیره ای قندها در بدن 

ترک می گویند، بسیاری از مادران تمایل بیشتری هم به خوردن 
پیدا می کنند. 

کنند،  می  ورزش  منظم  طور  به  مسن  زنان  از  معدودی  عدة 
بنابراین میزان کلی مصرف انرژی در آنها پایین آمده، در حالی 
باالی  زنان  میان  در  کند.  می  پیدا  افزایش  غذاها  مصرف  که 
هجده سال، بیست و هفت درصد هیچ گونه فعالیت جسمانی 
در اوقات فراغت خود ندارند و این مسئله با افزایش سن بیشتر 
می شود به طوری که در سن هفتاد و پنج سالگی از هر دو زن 

یک نفر هیچ گونه فعالیت جسمانی انجام نمی دهد.
با روندی  به تدریج  یائسگی  از  چربی بدن در سال های پیش 
آهسته شروع به تجمع و افزایش پیدا می کند ولی تا زمانی که 
پوند نرسیده  تا 10  به میزان 8  افزایش حجم چربی بدن  این 
احساس  پایدار  مشکل  یک  عنوان  به  را  آن  زنان  اغلب  است 
نمی کنند. در واقع درک این مشکل تجمع چربی تقریباً مصادف 
و همزمان با بروز یائسگی است. اما کاهش میزان هورمون ها در 
این دوران هم دریچه ای برای کاهش این وزن ناخواسته اضافی 

باز نمی کند. 
هورمون  از  چه  یائسه  زنان  است  شده  مشخص  بررسی ها  در 
چه  کنند  استفاده  جایگزین  هورمون های  مصرف  و  درمانی 
استفاده نکنند دچار اضافه وزن مزبور به میزان یکسانی خواهند 
بیشتر  یائسگی  دوران  چربی  تجمع  این  می رسد  بنظر  شد. 
باشد  داشته  ربط  بدنی  فعالیت  کاهش  و  سالمندی  پدیدة  به 
مرفه،  این دوره. در کشورهای  در  میزان هورمون ها  تا کاهش 
میزان باالی چاقی در هر دو جنس و در تمامی سنین به دلیل 

کم تحرکی و استفاده از غذاهای چرب امروزی است. 
به هر حال خوردن چربی از دالیل اصلی بروز چاقی است. زیرا 
چربی رتبة اول تولید کالری در بدن را دارد و هنگامی که همراه 
با مصرف زیاد چربی، کالری های دیگر هم در قالب مواد غذایی 
گوناگون که مورد نیاز بدن نیستند مصرف شده و از سوزاندن 
تجمع  حاصل  کنند،  می  جلوگیری  هم  چربی  از  ناشی  کالری 
چربی در بدن و چاقی است. مطالعات نشان می دهد اغلب مردم 
میزان مصرف غذای خود را کمتر از حد واقعی برآورد می کنند 
افرادی که اضافه وزن دارند بیشتر محسوس  و این مشکل در 
است. از آنجا که چربی در میان غذاهای نامطلوب و چاق کننده 
رتبة نخست را دارد اغلب مردم میزان مصرف واقعی چربی خود 
را هم ناخودآگاه کمتر از دیگر غذاها گزارش می کنند و در واقع 
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حیوانات دیگر تغذیه می کنند، اگر گوشت حیوانات وحشی را 
بخورند چندان چاق نمی شوند زیرا چربی چندانی ندارد.

در مقابل، خیلی از غذاهایی که می خوریم از جمله بسیاری از 
سیب  برنج،  نان،  چربی اند.  پراز  کربوهیدرات  از  غنی  غذاهای 
و  کره  ما  ولی  دارند  کمی  چربی  خودشان  ماکارونی  و  زمینی 
زیادی طبخ  روغن  با  را  برنج  مالیم،  نان می  روی  را  مارگارین 
می کنیم و به سیب زمینی و ماکارونی هم انواع سس های چرب 
در  را  زمینی  سیب  حتی  و  می کنیم  اضافه  شور  یا سس های 
روغن سرخ کرده یا به ماکارونی گوشت سرخ کرده با روغن و 
پنیر چرب و غیره هم برای طعم دادن اضافه می کنیم. جالب 
است که در نهایت ما تقصیر را به گردن برنج، نان، سیب زمینی 
یا ماکارونی می اندازیم که فکر می کنیم باعث چاقی ما شده اند. 
پس می توان نتیجه گرفت که محدود کردن مصرف کربوهیدرات 
نداشته  زیادی  چربی  غذاها  آن  که  صورتی  در  خوراکی  های 

باشند، ضرورتی ندارد. تنها استثنای قاعدة 
شیرینی ها  و  شیرین  نوشیدنی های  فوق 
مادة  نوع  هیچ  حاوی  مواد  این  هستند. 
آنها  مصرف  و  نیستند  ارزشمندی  غذایی 
کالری  سوزاندن  با  بدن  شود  می  باعث 
آن  و  نسوزاند  را  چربی  کالری  دیگر  آنها 
را ذخیره کند. غیر از شکر اغلب غذاهای 
این  و  هستند  هم  پرحجم  پرکربوهیدرات 
امر خود باعث کاهش مؤثر میزان مصرف 
غذا می شود. غذاهای غنی از کربوهیدرات 
همچنین ممکن است تنظیم کنندة اشتها 
باشند در حالی که غذاهای غنی از چربی 

چنین خاصیتی ندارند. 

درصد کالری های گرفته شده از چربی
ممکن است که شما ترجیح دهید در مورد درصد کالری ای که 
چربی دارد به جای مقدار گرمی آن چربی فکر کنید. برای مثال، 
ما  برای کاهش مصرف چربی متوسط  پزشکان در حال تالش 
از 37 درصد کل انرژی مصرفی به 30 درصد هستند. بعضی از 
متخصصان حتی دستورالعملی سخت تر در حدود ده درصد و 
یا کمتر از کالری مصرفی از چربی را توصیه می کنند. اگر شما 
فهرست کاملی از غذاهای روزانة خود داشته باشید، می توانید 

مقدار گرمی پروتئین، چربی و کربوهیدارات ها را حساب کنید 
و سپس می توانید درصد انرژی ای که در هر کدام از این غذاها 
آوردن درصد  برای بدست  الگو  این  البته  بیابید.  را  دارد  وجود 
مناسب انرژی چندان علمی نیست و محاسبة آن به انجام اعمال 
پیچیده ای در هر روز نیاز دارد که انرژی و وقت زیادی می گیرد. 
صددرصد انرژی موجود در تمامی غذاها از پروتئین ها، چربی و 
هیدرات های کربن است. غذاهایی مثل گوشت قرمز و ماهی که 
عاری از هرگونه هیدرات کربن هستند باید تمام کالری خود را 
از چربی و پروتئین موجود بگیرند. برای مثال، یک تکه ماهی 
گرم   2 که  دارد  پروتئین  گرم   27 و  چربی  گرم   2 اونسی،   4
چربی آن 18 کالری انرژی دارد و پروتئین آن هم 108 کالری 
انرژی فراهم می کند. پس کالری مجموع این قطعه ماهی 135 
است که 20 درصد آن را چربی تشکیل می دهد. بنابراین اگر 
می خواهید دستور کم چربی شدید را دنبال کنید، باید ماهی 

را از دستورغذایی خود حذف کنید. حتی اگر این چربی بسیار 
کم باشد. وقتی که شما از اضافه کردن مقدار کمی شیر به قهوه 
و یا چایتان به خاطر کالری موجود در شیر آن پرهیز می کنید 
در واقع دارید خودتان را از مقدار اندک نیم گرم چربی نجات 

می دهید.
بهتر  هستید،  خود  بدن  چربی  دادن  دست  از  نگران  شما  اگر 
است که به گرم های چربی که هر روز مصرف می کنید توجه 
بیشتری داشته باشید. اگر هم می خواهید وزن کم کنید، مقدار 

30 تا 40 گرم کاهش چربی می تواند مقدار خوبی باشد. 
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خطرات استفاده از مواد نیروزا - ادامه از شمارة قبل
برابر  در  را  سلولی  مقاومت  کورتیزوئیدها،  حد  از  بیش  مصرف 
کاهش  را  ایمنی  دفاعی سیستم  قدرت  تنش محدود می کند، 
می دهد، تاندون ها را شل می کند و زمینة بیماری استئوپوروز 
از  برخی  را در  نیروزا  نهایت، نقش مواد  آورد. در  فراهم می  را 
ناشناخته  فاجعه  دامنة  نادیده گرفت.  نباید  نابهنگام  مرگ های 
مانده است، اما این فاجعه فقط محدود به ورزشکاران سطوح باال و 
بزرگساالن نمی شود. بسیاری از مطالعات مربوط به بیماری های 
مسری و فراگیر، در فرانسه و دیگر کشورها، نشان می دهد که 
حتی جمعیت طرفدار ورزش تفریحی و محیط مدارس هم تحت 
تأثیر این مواد قرار گرفته و مجذوب آن شده اند. افراد بسیاری 
براین باورند که از هیچ طریق دیگری نمی توان به نتایج خوب 
از  نتایج به عمل آمده در فرانسه  از میان  یافت.  ورزشی دست 
8000 آزمایش ادراری که در سال 2003 انجام شده، فقط %6 
به  را  پدیده  این  اهمیت  مطمئناً  که  است  گزارش شده  مثبت 
درستی نشان نمی دهد. با مراجعه به تعداد آزمایشات انجام شده 
نزد  در  آمار می شویم: %14  این  متوجه  ورزشی،  رشتة  هر  در 
دوچرخه سواران، 12% در نزد قهرمانان سنگین وزن و 19% در 

نزد بازیکنان راگبی. 
یا  از مواد و  تا بسیاری  در واقع دالیل متعددی دخیل هستند 
زیر چشمان  از  در تشخیص،  نیروزا  مواد  از  استفاده  روش های 
متخصصان دور بماند. برخی از محصوالت مانند هورمون رشد، 
به سرعت در بدن می سوزند و در عرض چندین روز و حتی 
عالوه،  به  نیستند.  تشخیص  قابل  ادرار  در  دیگر  ساعت،  چند 
بر  برای سرپوش گذاشتن  است  بهانه ای  دارویی  توجیه  مفهوم 
روی رفتار ریاکارانه و به ویژه مصرف داروهایی چون سالبوتامول 
و کورتیزوئیدها که ظاهراً به منظور مبارزه با آسم تولید شده اند. 
از طرف دیگر، در رابطه با قوانین آژانس جهانی مبارزه با مواد 
تحریک  مواد  انواع  مانند  مواد  از  برخی  مصرف  )آ.اِم.آ.(،  نیروزا 
کننده، داروهای مخدر و کورتیزوئیدها در طول »دوره های خارج 
نیروزا  مواد  از  استفاده  ندارد.  قانونی  پیگیری  دیگر  مسابقه«  از 

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

بخش نهم

به شیوة مدرن، اساساً در طول دوره های تمرین و آماده سازی 
مسابقه.  انجام  مدت  در  نه  و  است  یافته  سازمان  رقابت  برای 
افرادی که از مواد نیروزا استفاده می کنند، حاال دیگر اشخاص 
حرفه ای هستند که دارای فرهنگ علمی خوبی هستند و افرادی 
هستند که به تدریج شیوه نامه ای را تهیه و تنظیم می کنند: آنها 
خواص دارویی محصوالت مورد استفاده، مقدار الزم مصرف برای 
تأثیرگذاری و مدت اثر آن را به خوبی می دانند و با مؤسسات 
به  می کنند،  تشدید  را  آنها  از  هرکدام  عملکرد  اثر  که  دارویی 
خوبی آشنا هستند. راهبرد این شرکت ها منطبق با اهداف مورد 

نظر ورزشکاران برای یک فصل مشخص است.

آسیب پذیری ورزشکاران
به وقوع پیوستن یک حادثه درون بافتی و یا افزایش آسیب های 
مفصلی، ماهیچه ای و یا تاندونی فقط نتیجة بداقبالی و یا یک حادثة 
اتفاقی به شمار نمی رود. رابطة تنگاتنگی بین این حوادث تأثرآور 
و حالت عمومی، فیزیکی و روحی ورزشکار وجود دارد. خستگی 
بیش از حد جسمی و یا سندرم حاصل از تمرینات شدید که در 
مقایسه با سنگینی کار، تعداد بیش از حد رقابت ها و دوره های 
بسیار کوتاه استراحت، در ردة دوم قرار دارند، به ورزشکار لطمه 
دادن قدرت  از دست  واقع کاهش هوشیاری،  وارد می کند. در 
تفکر، باالرفتن زمان الزم برای نشان دادن عکس العمل و سفت 
شدن ماهیچه ای که امکان روی دادن حوادث را افزایش می دهد، 
برای حفظ  اگر ورزشکار  به حساب می آیند.  نتایج خستگی  از 
موقعیت خود به راه حل نامناسب دوپینگ متوسل شود، که در او 
حالت هیجان بیش از حد و گاهی نامعقولی را ایجاد می کند، در 
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این وضعیت آسیب پذیری تشدید می شود. از طرف دیگر، به هم 
ریختن تعادل جفت ماهیچه ای - تاندونی و دستگاه مفاصل به 
واسطة مصرف مواد مؤثر در آنابولیسم و گلیکو کورتیزوئیدها، به 

عنوان آشکار سازندة آسیب های محرک، شناخته شده اند. 
بیان تمام این مشکالت نیابد باعث شود که ورزش در سطح باال و 
یا رقابت های وابسته به آن، به طور کلی ممنوع اعالم شود. با این 
حال، پیگیری مرتب دارویی شدید توسط افراد کارآمد و ضمانت 
آزادی آنها به طور قانونی، الزامی است. بخش ورزشی سطح باال 
ببرد:  یاد  از  را  ورزش  ویژگی های  اساسی ترین  و  اولین  نباید 
مرزهای  نباید پشت سرگذاشتن  و حریفان.  مقررات  به  احترام 
توانایی های شخصی، منجر به شیوه های استفاده از مواد نیروزا 
شود که نه تنها باعث هالکت ورزشکار می شود، بلکه به نابودی 

ورزش نیز می انجامد.

ورزش حرفه ای در آمریکا
ورزش و تصویر آن در سراسر جامعة آمریکایی حضور دارند. 3/4 
مردم، روزانه این فعالیت را یا انجام می دهند، یا در مورد آن به 
بحث و گفتگو می پردازند و یا به تماشای آن مشغولند و تقریباً 
از هر دو آمریکایی، یک نفر پیراهن مخصوص یک باشگاه را دارد. 
قهرمان، مظهر ارزش های آزادی خواهی است، ارزش های مربوط 
به جستجو برای کسب نتیجة خوب، فرهنگ برگزیده و قهرمانی و 
تالش برای رسیدن به طبقات باالی اجتماعی. در حقیقت، ورزش 
تصویری نمادین از جامعة مدنی در مقابل حکومت فدرال ارائه 
می دهد. در غیاب وزیر امور ورزشی، مداخلة حکومت فدرال به 
مبارزه بر ضد شرط بندی های غیرقانونی و به سختی به مبارزه بر 
ضد دوپینگ محدود می شود. در مورد امور دیگر، پس از قانون 
فدرال،  حکومت   ،1978 سال  آماتوری«  ورزش های  »عملکرد 
ایاالت متحده واگذار  المپیک  اختیارات ویژة خود را به کمیتة 
نمود. این کمیته، اداره و پیشبرد قوانین المپیک را برعهده دارد. 
ورزش آماتوری در ایاالت متحده، برخالف شکل اروپایی اش، از 
مدارس و دانشگاه های خصوصی یا دولتی برخاسته است و نه 
به  پرداختن  اساساً  نقششان  که  فدراسیون هایی  و  باشگاه ها  از 

انتخابات ملی و همچنین کادر خودشان است. 
 ،NCAA جهان،  قهرمانی  مسابقات  از  حفاظت  سازمان 
رقابت هایی را که در بین لیگ های حرفه ای صورت می گیرد، 
و  بازی  کیفیت  مورد  در  بسیاری  نظرات  نقطه  می کند.  اداره 

همچنین پخش تلویزیونی برخی مسابقات به ویژه بسکتبال و 
فوتبال آمریکایی وجود دارد.

سازمان دوجانبة سود ِده
ورزش حرفه ای ایاالت متحده از همان آغاز شکل گیری خود در 
اواخر قرن 19 میالدی، در حاشیة مؤسسات فدرال و همچنین 
با توسعة خویش در طول نیمة دوم قرن بیستم، از مدل اروپایی 
ورزش قابل تشخیص و تمایز است: از طریق هدف مهم لیگ ها 
و باشگاه ها )بردها و سودهای مالی و نه ورزشی(، شیوة دستیابی 
به قهرمانی، سازماندهی مسابقه، نبود هیچ رابطه ای با یک منطقه 
انواع دیگر فعالیت های ورزشی، وجود مکانیسم های تضمین  و 
باشگاه های  میان  انسانی  و  مالی  درآمدهای  برابر  توزیع  کننده 
یک لیگ در حوزة ورزش های گروهی، چهار لیگ برتر با اصول 
یکسان و مشابه به فعالیت مشغول هستند. )لیگ برتر بیسبال، 

سازمان ملی بسکتبال، لیگ ملی هاکی و لیگ ملی فوتبال(. 
براساس  که  هستند  مالیاتی  از  معاف  شرکت های  باشگاه ها، 
از  و جمعیت شهر،  لیگ  ارقام سوددهی  و  آمار  ورزشی،  رشتة 
پرداخت حق ورودی معاف هستند. این جواز تجاری که معادل 
حق انحصاری در یک منطقة جغرافیایی خاص است در جدول به 

نمایش درآمده است:

 بهداشتی و پزشکی
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 لیگ برترويژگی ها
بیسبال

 سازمان ملی
بسكتبال

لیگ ملی فوتباللیگ ملی هاکی

194919171920-18761898سال تأسیس

30303032تعداد باشگاه های عضو در سال ۲005

قیمت خريد حق معافیت
)میلیون دالر(

430400220590

1019911تعداد انتقاالت از 1۹53 تا ۲004

 دستمزد متوسط ساالنه در سال ۲004
)میلیون دالر(

2,54,91,81,4

  164%+  380%+  289%+237%+تغییر دستمزدها از 1۹۹0 تا 1۹۹۹

سرمایة باشگاه ها متعلق به شرکت های مهم و یا تاجران است. به 
تریبون(،  باشگاه شیکاگو کابس )شرکت  بیسبال:  مثال در  عنوان 
آتالنتا بریوز )تیم وارنر(، در بسکتبال: نیویورک نایکز )کابل ویژن 
سیستم(، در فوتبال آمریکایی: سیهاوکس سیاتل )پل آلن، پایه گذار 
ماکروسافت(، نیویورک جتز )رابرت وود جانسون چهارم، وارث گروه 
داروسازی جانسون و جانسون(، در هاکی روی یخ: لوس آنجلس 
دارند  قصد  متخصصان  این  از  بسیاری  رانجرز.  نیویورک  و  گینگز 
تبلیغاتشان  برای  تصویرهایی  تولید  شبکه های صنعت سرگرمی، 
و استفادة تجاری از استادیوم ها برای فروش انواع محصوالتشان را 

کاماًل در انحصار خویش درآورند. 
استراتژی  یک  با  تفریحی  موجود  صنایع  تمام  تشریفاتی  ساختار 
نمایش  به  ها  شرکت  این  قضایی  شبکة  طریق  از  که  بین المللی 
برای  درآمدی  محل  باشگاه ها  دارد.  نزدیک  ارتباطی  درمی آید، 
لیگ ها و شرکت های خصوصی به حساب می آیند، که رئیس این 
پذیرش  شرایط  لیگ ها،  می شود.  انتخاب  مالکان  توسط  شرکت 
معافیت های جدید را مشخص می کنند؛ به نحوی که هیچ کدام از 
تیم هایی که قباًل مشمول این قانون شده بودند، مورد رنجش قرار 
نگیرند و تمامی شهرهای بزرگ نیز در آن حضور یابند تا هیچ بازار 
محلی خالی نماند؛ نیویورک )7 باشگاه معاف از پرداخت مالیات(، 
باشگاه(.   4 )هرکدام  آتالنتا  و  آنجلس  لوس  باشگاه(،   5( شیکاگو 
این سیاست توسعة متعادل، با افزایش تعداد باشگاه های معاف از 
پرداخت ورودی نمایان می شود. از 98 باشگاه در سال 1992 به 

122 باشگاه در سال 2004 و 2005 برای چهار لیگ اصلی. هر 
لیگ براساس سیستم بسته ای عمل می کند که هرگونه تحولی 
را در هر سطحی از رقابت ها رد می کند. سکونی که به هر باشگاه 
را  اوج رساندن سودها  به  اول، هدف  تا در درجة  امکان می دهد 
دنبال کند و همچنین به استراتژی هایی بدون درنظر گرفتن فشار 
حوادث غیرقابل پیش بینی بر روی نتایج ورزشی در کوتاه مدت، 
بیندیشد. از آن به بعد، ویژگی خاص ورزش های گروهی، ریشه در 
تناقض دارد که شاهد آن است که باشگاه ها در داخل زمین، رقیب 
بنابراین  هستند.  هم  شریک  نمایشی  برنامة  تولید  در  و  همدیگر 
ارزش تجاری این رویداد، بستگی به نامعلوم بودن نتیجة آن دارد و 
این امر زمانی محقق می شود که مکانیسم های همکاری بین تیم 
ها برقرار شود؛ زیرا در همان مسابقات قهرمانی، اگر برندگان را آزاد 
بگذاریم تا با خرید بازیکنان، از منافع مالی خویش برای باال بردن 

قدرت خود استفاده کنند، 
حال آنکه در همان لحظه بازندگان نیروی خود را از دست داده اند. 
این نابرابری نیروهای موجود فقط تعادل مسابقات را به هم می 
زند و نزد مردم، شبکه های تلویزیونی و حمایت کنندهای مالی، 
محبوبیت خویش را از دست می دهند. به این ترتیب سودهای 
کلی لیگ و به موازات آن، درآمد اعضاء نیز کاهش می یابد. به 
عبارت دیگر، برای این که رقابت ورزشی تا حد امکان قوی باشد، 
به جاست که رقابت اقتصادی موجود میان باشگاه ها محدود شده 

و حتی کاماًل از میان برداشته شود. 
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نقش ویتامین ها در بدن ورزشکاران
فعالیت ها  از  گسترده ای  طیف  برای  معدنی  مواد  و  ویتامین ها 
استخوان ها  و  عضالت  تقویت  و  انرژی  به  غذا  تبدیل  جمله  از 
در  بدن  کارآیی  میزان  در  توانند  می  همچنین  آنها  حیاتی اند. 
فعالیت ها تأثیرگذار باشند. برخی تحقیقات حاکی از این است که 
نیازهای ویتامینی در ورزشکاران باال می رود. هرچند مکمل های 
ویتامینی و مواد معدنی ممکن است عملکرد ورزشکار را بهتر نکنند 

اما کمبود آنها می تواند عملکرد وی را مختل سازد.
ویتامین های مؤثر در تولید انرژی

تعدادی از ویتامین ها در فرآیند سوخت و ساز مورد نیازاند. این 
مانند  مغذی هایی  درشت  بدن  تا  می کنند  کمک  ویتامین ها 
کربوهیدرات و چربی را شکسته و به اجزای کوچکتری تبدیل کند 

که بتواند به عنوان سوخت از آنها استفاده نماید.
 B ویتامین های گروه

 این ویتامین ها عبارتند از:
ویتامین B1 )تیامین(

ویتامین B1، ویتامینی محلول در آب است که نقش مهمی در سوخت 
و ساز انرژی دارد. این ویتامین همچنین در رشد و نمو و عملکرد 
سلولی نقش دارد. همة سلول های بدن از تیامین استفاده می کنند. هر 
چه میزان سوخت و ساز بیشتر باشد میزان مورد نیاز تیامین افزایش 
می یابد. کسانی که فعالیت های ورزشی سخت انجام می دهند انرژی 

بیشتری می سوزانند بنابراین به مقدار بیشتری تیامین نیاز دارند.
دار،  سبوس  غالت  شامل  تیامین،  غذایی  منابع  غذایی:  منابع 
مارچوبه،  نخودسبز،  کنجد(،  )آفتابگردان،  دانه ها  ماهی،  گوشت، 

حبوبات و آجیل می باشد.
کمبود: کمبود تیامین می تواند سبب کاهش اشتها، کاهش وزن، 
 سرگیجه، از دست دادن حافظه، ضعف عضالنی و مشکالت قلبی شود.

کمبود شدید تیامین در دراز مدت باعث بیماری بری بری می شود.
 عوارض جانبی با مصرف زیاد تیامین گزارش نشده است و حداکثر 
مقدار مجاز برای آن تعیین نشده است؛ زیرا تیامین اضافی از طریق 
ادرار دفع می شود. به طور کلی توصیه می شود یک مولتی ویتامین 

حاوی ویتامین های گروه B استفاده شود.
 ویتامین B2 )ریبوفالوین(

ویتامین B2 )ریبوفالوین( یکی از ویتامین های گروه B است که به 
 flavus صورت محلول در آب می باشد. ریبوفالوین از واژة التین
)به معنی رنگ زرد است( گرفته شده است. دلیل انتخاب این نام، 
رنگ زرد ریبوفالوین می باشد. عملکرد اصلی ریبوفالوین، آزادسازی 

انرژی از مواد غذایی در همة سلول های بدن است.
بدون  گوشت  مرغ،  تخم  لبنی،  محصوالت  و  شیر  غذایی:  منابع 
چربی، جگر، قلوه، جو دوسر، سبزیجات برگ سبز و مخمرها منابع 
خوبی از ویتامین B2 اند.هر قدر میزان باالتری از این ویتامین مصرف 
شود جذب آن کمتر می شود، به طور مثال در دوزهای باالی 27 
میلی گرم، بدن مقدار کمتری ریبوفالوین جذب می کند و همین 

مقدار اضافی جذب شده نیز توسط ادرار دفع می شود. 
ریبوفالوین،  کمبود  علت  است.  نادر  ریبوفالوین  کمبود  کمبود: 
عالوه بر مصرف ناکافی ممکن است اختالالت غدد درون ریز مانند 
هیپ  وتیروئیدی )کم کاری تیروئید( و برخی بیماری ها باشد. عالئم 
و  تورم  پوستی،  اختالالت  شامل  ریبوفالوین  کمبود  نشانه های  و 
تورم  دهان،  گوشة  در  ضایعات  گلودرد،  گلو،  و  دهان  در  پرخونی 
لب ها و ترک خوردن آن، ریزش مو، مشکالت تولید مثل، خارش 

گردآوری: مريم میرسلیم
بخش چهارم

تغذیـة ورزشـیتغذیـة ورزشـی
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و قرمزی چشم، دژنراسیون کبد و سیستم عصبی است. افرادی که 
کمبود ریبوفالوین دارند معموالً کمبود سایر مواد مغذی را نیز دارند. 
بنابراین برخی از این عالئم ممکن است نشانة کمبود مواد مغذی 
دیگر هم باشد. اگر کمبود ریبوفالوین شدید و طوالنی مدت باشد 

می تواند کاتاراکت )آب مروارید( و آنمی ایجاد کند.
ورزشکاران گیاهخوار: ورزش در مسیرهای سوخت و سازی که 
به ریبوفالوین نیاز دارند تنش ایجاد می کند. آکادمی تغذیة کانادا 
معتقد است ورزشکاران گیاهخوار در خطر کمبود ریبوفالوین اند. به 
علت افزایش نیاز به مواد مغذی و به دلیل اینکه برخی گیاهخواران 
که  مرغ  تخم  پنیر،  ماست،  شیر،  )شامل  حیوانی  محصوالت  تمام 
این  نمی کنند،  مصرف  را  باشد(  می  ریبوفالوین  از  خوبی  منابع 
انجمن توصیه می کند که این ورزشکاران جهت پیشگیری از کمبود 

ویتامین B2 با یک متخصص تغذیه مشورت کنند.
قابل  سمیت  هیچ  برابر  چندین  مقادیر  مصرف  با  مسمومیت: 
دلیل حاللیت  به  احتماالً  اثر  این  است.  نشده  گزارش  مشاهده ای 
گوارش  دستگاه  در  جذبش  محدود  ظرفیت  و  آب  در  ریبوفالوین 
است. به همین دلیل حداکثر میزان مجاز برای آن تعیین نشده است. 
مصرف مقادیر باالی ویتامین B2 سبب زرد شدن رنگ ادرار می شود 

که جای هیچ گونه نگرانی نیست.
ویتامین B3 )نیاسین(

ساز  و  سوخت  در  که  است  ضروری  مغذی  مادة   ،B3 ویتامین 
نوعی  به  است.  پروتئین ها دخیل  و  اسیدهای چرب  کربوهیدرات، 
همة  در  انرژی  ساز  و  سوخت  در  ویتامین  این  گفت  می توان 

سلول های بدن نقش دارد )شرکت می کند(. 
منابع غذایی: نیاسین به طور  گسترده در غذاهای گیاهی و حیوانی 
یافت می شود. مخمر، گوشت، جگر، دانه ها و حبوبات منابع خوبی 
زمینی  سیب  و  مارچوبه  قارچ،  سبزیجات  میان  در  نیاسین اند.  از 

غنی ترین منابع نیاسین اند.
کمبود: اکثر افراد می توانند مقدار کافی نیاسین را از دستور غذایی  
در کمبود خفیف عالئم  است،  نادر  نیاسین  کنند. کمبود  دریافت 
دهانی-  زخم های  استفراغ-  خستگی-  هاضمه-  سوء  از:  عبارتند 

گردش خون ضعیف- افسردگی. 
مسمومیت: مصرف نیاسین به عنوان مکمل عارضة شناخته شده ای 
ندارد اما هنگامیکه در دوزهای باال و به عنوان دارو استفاده می شود 
همانند سایر داروها دارای یکسری عوارض می باشد که عبارتند از: 
گرگرفتگی، تهوع، استفراغ، خارش، کهیر، سردرد، گیجی، تاری دید 

افزایش آنزیم های کبدی، افزایش اسید اوریک خون، یبوست.
ویتامین B5 )پانتوتنیک اسید(

ویتامین B5 )پانتوتنیک اسید( یکی از ویتامین های خانوادة B است 
که در آزادسازی انرژی از مواد غذایی نقش دارد. ریشة نام گذاری این 
ویتامین از کلمه یونانی پانتوتن به معنی » از همه جا« است. علت 
این نام گذاری این است که این ویتامین به مقدار کم، تقریباً در همة 
غذاها یافت می شود. چون این ویتامین محلول در آب است فقط به 
مقدار کمی در بدن ذخیره می شود، پس به طور مداوم باید توسط 

دستور غذایی مصرف شود.
دانة  شیتاکه،  قارچ  قلوه،  و  جگر  مرغ،  تخم  زردة  غذایی:  منابع 
آفتابگردان و شیر است. انواع گوشت، آواکادو، سیب زمینی و غالت 
سبوس دار نیز مقدار باالیی پانتوتنیک اسید دارند. همچنین این 
ویتامین توسط باکتری های موجود در روده تولید می شود. مقادیر 

اضافی آن از طریق کلیه دفع می شود.
در همة غذاها وجود  تقریباً   B5 ویتامین  به دلیل آن که  کمبود: 
دارد، کمبود آن نادر است و فقط درکسانی که سوء تغذیة شدید 
دارند دیده می شود. عالئم کمبود پانتوتنیک اسید در زندانیان جنگ 
افراد عالئمی مثل بی حسی و سوزش  این  جهانی دوم دیده شد، 
دست و پاها، سردرد، خستگی، تحریک پذیری، بی قراری، اختالل 

خواب، اختالل گوارشی همراه با بی اشتهایی داشتند.
مسمومیت: هیچ سمیتی با مقدار باالی آن گزارش نشده است، به 
همین دلیل حداکثر مقدار مجاز برای آن تعیین نشده است. برخی 
افراد که مقدار باالی پانتوتنیک اسید )به طور مثال 10 گرم در 
روز( ممکن است اسهال خفیف و ناراحتی های گوارشی را تجربه 

کنند.  
منبع: ويكی پديا

 بهداشتی و پزشکی
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تاریک تنگة ارجمند و دریاچة ساهون- ادامه از شمارة قبل
به دلیل عرض بیشتر تنگ دوم، نور بیشتری هم به داخل آن می تابد 
و روشن تر از تنگ اول است. به همین خاطر به اولی تاریک تنگ و 
به دومی روشن تنگه می گویند. داخل دیواره های تنگ پر از اشکال 
مختلف است که بر اثر فرسایش ایجاد شده اند. ارتفاع دیواره ها در 
برخی قسمت ها به 30 متر هم می رسد. بعد از تنگ دوم، علفزارها 
و تیغ های بلندی روییده اند که می توانید از راه پاکوب عبور کنید. 
کمی جلوتر، کنار رودخانه، چشمة آبی وجود دارد که برای آشامیدن 

مناسب است. این منطقه برای استراحت جای خوبی است اما 
سایه بان ندارد و اگر آفتاب تیز باشد باید به فکر ایجاد سایه بان 
باشید؛ در عوض برای شب مانی بسیار مناسب است. از این 
قسمت به بعد، اگر مسیر این رودخانه را خالف جریان مسیر 
آب ادامه دهید، پس از حدود 3 کیلومتر به منطقه َکلَبسته و 

دامنه های جنوبی خط الرأس بوم – میشکاخونی می رسید.
از  تابلوهای شهر  ارجمند شدید،  وارد شهر  این که  از  پس 
ارجمند  تن  دوازده  امام زاده  سمت  به  را  شما  ابتدا  همان 
هدایت می کنند. این امام زاده در شمال غرب ارجمند واقع 

شده است. و فضایی بسیار آرام و دلنشین دارد. این بنا در مساحتی 
از 1500 متر ساخته شده است و طبق نظر برخی بیش  بیش 
این محوطه چهار گنبد در جهت  از 900 سال قدمت دارد. در 
شرقی غربی امتداد یکدیگر قرار دارند که گنبد انتهای غربی از بقیة 
گنبدها بلندتر است. بنای اولیة این امامزاده از سنگ و ساروج بوده 
است اما در مرمت های بعدی، نمای داخلی آن را سفید کرده اند و 
نمای بیرون آن را با سیمان پوشانده اند. در انتهای غربی امامزاده، 
بنایی هشت ضلعی وجود دارد که حدود 2 متر پایین تر از دیگر 

ایـرانگـردی
جاذبه های گردشگری جادة فیروزکوه
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 فرهنگی و اجتماعی

بناهاست. برای ورود به امام زاده از بقعة دوم و سمت جنوب آن 
وارد می شویم. بقعة سوم و چهارم نیز در امتداد شرقی این دو بقعه 
هستند که به یکدیگر راه دارند. هر یک از این بقعـه هـا تزیینـات 
خاصی مانند گوشواره دارد و در هر یک چند قبر جای گرفته است. 
مزار شهدای گمنام شهر لزور نیز باالی این امامزاده قرار دارد. بنای 
تاریخی دیگر ارجمند، امامزاده محمد و احمد است که به دوطفالن 
معروف هستند. این بنای هشت ضلعی، گنبدی دو پوشه ای دارد 
که از داخل عرقچین و از خارج مخروطی است. قدمت این بنا را که 
با مصالح سنگ و ساروج ساخته شده است به قرون هفتم و هشتم 
نسبت داده اند. دریاچة کوچک ساهون در فصل بهار و سال های 
پرآبی زیباست و ارزش یک شب خوابیدن در آنجا را دارد. عالقه 
مندان به تماشای پرندگان نیز می توانند به این منطقه بیایند اما 
در فصل تابستان و کم آبی، حجم آب دریاچه بسیار کم می شود 
و با توجه به مسیر خاکی و طوالنی، از بین رفتن پوشش گیاهی 
به دلیل کم آبی و چرای بی رویة گله های گوسفند در منطقه، 
شاید چندان دیدنی نباشد. خروجی آب از شمال دریاچه، جویباری 
درست می کند که به سمت درة امیری پیش می رود. ادامة جادة 
خاکـی نیز به ارتفاعات شمالی روستای نـوا و دشت آزو می رسد. با 
توجه به زیاد بودن مسافت خاکی و زمانی که از شما خواهد گرفت، 
اگـر بخـواهید آسـوده منطقه را سیاحت کنید، ناچار به شب مانـی 
در منطقـه هستید و تنها گزینه برای اقامت در این برنامه، برپایی 
چادر است. البته در شهـر ارجمند می توانید اتاق اجاره کنید. اگر 
خوش شانس باشید شاید بتوانید از عشایر منطقه محصوالت لبنی 

تازه بخرید، بنابراین برای این کار ظرف همراه خود ببرید.
در  اغلب  که  امکاناتی  و  است  کوچک  بسیار  ارجمند  شهر   
شهرها وجود دارد یافت نمی شود. بنابراین توقع نداشته باشید 

تمام امکانات شهری در اینجا وجود داشته باشد. 
 عمق آب بر اساس میزان بارندگی ساالنه متغیر است و به طور 

معمول کمی باالتر از قوزک پا را فرا می گیرد.
منطقه  دامداران  که  می بینید  لوله هایی  رودخانه  مسیر  در   
کار گذاشته اند. مراقب باشید به آنها آسیبی نرسانید یا از محل 

اتصال جدایشان نکنید.
 در زمان بارندگی به هیچ وجه وارد تنگ ها نشوید و از آن ها 

فاصله بگیرید.
 به علت عرض کم تنگ ها، به ویژه تنگ اول، ممکن است لباس یا 
کولة شما به دیواره ها برخورد کند و پاره شود. بنابراین کولة بزرگ 

همراه خود نیاورید و مراقب باشید به صخره ها برخورد نکنید.
دره: به محل برخورد دو دامنة شیب دار در پایین ترین نقطة تماس، 
دره یا خط القعر می گویند. دره معموالً محل عبور رودخانه های 
دائمی یا فصلی است که حوضة آبریز دامنه های اطراف محسوب 

می شود. دره ها به شکل V یا U ترکیبی از این دو هستند.
تنگ: دره ای که بسیار تنگ و ژرف باشد. دیواره های تنگ اغلب 
سنگی است و بسیار پرشیب و به قائم نزدیک است. مانند تنگ 

واشی، تنگ چاه کوه، تنگ تاریک تنگه، تنگ رِِغز.
تنگه: باریکه ای از آب که دو دریای مجاور را به طور طبیعی به 
یکدیگر متصل می کند و دو خشکی را از هم جدا می کند. برای 

مثال، تنگة هرمز، تنگة بسفر، تنگة داردانل و تنگة جبل الطارق.
بنابراین رابطة بین دو واژة »دره« و »تنگ« از میان چهار رابطة 
منطقی، عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی هر »دره« ای »تنگ« 
نیست اما هر تنگی، دره است. تفاوت اصلی بین دره و تنگ در این 
است که دره ها دارای شکلی شبیه حرف V هستند و تنگ ها بیشتر 
شبیه حرف U هستند. داخل دره های V شکل نیز امکان وجود 
تنگ های U شکل وجود دارد. البته این یک قاعدة کلی نیست. در 
واقع برای تفکیک درست این دو، باید نسبت عرض دره به عمق آن 
مورد بررسی قرار گیرد. اگر این نسبت بسیار کوچک تر از یک باشد 

به آن تنگ و در غیر این صورت به آن دره گفته می شود. 

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

مقدمة دکتر منوچهر ستوده
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نگاهی دیگر به انـرژی زنـدگی و شـادابی پوست
دکتر مهدی نوری

متخصص ژنتیک، استاد تغذيه، پژوهشگر اختالالت و بیماری های روانی

زیبایی و طراوت پوست انسان به غده های چربی بافت همبند، 
گردش خون و در مجموع ترکیب متعادل مواد تشکیل دهندة 
نازک  پوست  تدریج  به  سن،  افزایش  با  اغلب  دارد.  ارتباط  آن 
شده و با از دست رفتن حالت صافی و ارتجاعی پوست، چین و 
چروک های زودرس، به ویژه برای بانوان، نگران کننده می شود. 
به عبارت دیگر با افزایش سن به تدریج پوست تغییر می کند، 
آسیب پذیرتر می گردد و خاصیت ارتجاعی آن کاهش می یابد. 
هنگامی که از میزان آب در بافت های عمقی پوست کاسته شود 
و تغذیه و دستور غذایی فرد نیز مناسب نباشد، چین و چروک 

های پوست بیشتر و محسوس تر می گردد.
البته شیوة زندگی، عوامل ژنتیک، ترشح هورمون های جنسی به 
ویژه در نزد بانوان، آبستنی های پی در پی، یبوست، پرخوری و 
بدخوری، مسمومیت ها، سیگار کشیدن، کم خوابی، بداخالقی، 
در  تنش ها  و  محیطی  شرایط  افسردگی،  و  اضطراب  پریشانی، 
مختل نمودن کارکرد پوست و پیدایش چین و چروک ها و از 

دست رفتن شادابی پوست بسیار مؤثر است.
تنش خود می تواند سد دفاعی پوست را مختل نموده و در نتیجه با 
از دست رفتن آب پوست، اثر عوامل محرک و حساسیت زا به پوست 
بارزتر گردد. برای مثال پسوریازیس، اگزما و کهیر از بیماری هایی 
هستند که ممکن است در پی تنش های مداوم فعال و مقاوم گردند. 
به این ترتیب، یکی از عوامل شاداب نمودن پوست و حفظ زیبایی، 
تعادل و آرامش و جریان منظم انرژی زندگی است. در واقع متعادل 
نگهداشتن انرژی حیاتی، نه تنها برای سالمت کلی بدن، بلکه برای 
حفظ طراوت پوست نیز ضروری است. برای درک و شناخت انرژی 
حیاتی با نیروی زندگی، می توان به مطالعة مکتب پزشکی سنتی 
چین پرداخت. البته در مکتب آیورودا )Ayurveda(، یا همان طب 
سنتی هند نیز می توان از ارزش های تعادل جریان انرژی حیاتی 
آگاه شد. طب آیورودایی )Ayurvedic medicine(، که یکی از 
انواع طب مکمل )Complementary Medicine( است برای 
تشخیص و درمان بیماری ها، دیدگاه کل گرا دارد. آیورودا واژه ای 
سانسکریت است که به معنای دانش زندگی می باشد. طب آیورودا 
سابقه ای 5000 ساله دارد و همواره از آن برای حفظ تعادل انرژی 

طبیعی بدن، که پایه و اساس تندرستی است، استفاده شده است.
در طب سنتی چین، که به اختصار TCM نامیده می شود، اعتقاد 
بر این است که انرژی حیاتی بدن، از طریق کانال هایی به نام کانال 
انرژی )Meridian( در سراسر بدن و در اندام های مختلف در حال 

گردش است. این انرژی حیاتی را »چی« )chi یا Qi( نامیده اند.
  TCM شاخه های  از  یکی   ،)acupuncture( سوزنی  طب 
است. طب سوزنی سابقه ای بسیار قدیمی دارد و در حال حاضر 
از رشته های کارآمد در کنار دانش پزشکی  به عنوان یکی  نیز 
که  کتاب هایی  می باشد.  دردها  از  بسیاری  بخش  التیام  نوین، 
حدود 2500 سال پیش نوشته شده است، ارزش کاربردی این 
نئی  کتاب  نمونه  برای  می دهد.  نشان  دور  در گذشتة  را  رشته 
چینگ )Nei Jing(، که یکی از کتاب های معتبری است که به 
درخواست هوانگ تی، امپراطور مبتکر چین، نوشته شده است، در 
آن به توصیف کانال های انرژی و انواع سوزن ها نیز پرداخته شده 
است. در طب سوزنی )Acupuncture( با فرو بردن سوزن های 
بسیار نازکی در نقاطی از مردین ها )Meridien(، سبب ایجاد 
به  و  بدن می شوند  کانال های  انرژی در  ترمیم جریان  و  تعادل 
بهبود و سالمت بیمار کمک می کنند. سازمان بهداشت جهانی 
از  بسیاری  درمان  و  کنترل  برای  را  سوزنی  طبی   ،)WHO(
تهوع  آرتروز،  اضطراب،  مزمن،  و  حاد  دردهای  مانند  بیماری ها 
قاعدگی،  اسپاسم مری، رودة تحریک پذیر، دردهای  استفراغ،  و 
گرفتگی  گوش،  وزوز  تنشی،  سردردهای  میگرنی،  سردردهای 
عضالت، بی اختیاری ادراری، احتباس ادراری و سینوزیت آلرژیک 
مفید دانسته است. این سازمان جهانی، طب سوزنی را فرو بردن 
سوزن های مخصوص در نقاط خاصی از بدن معرفی نموده، که این 
نقاط بر روی مسیرهای ویژة حرکت انرژی حیاتی قرار گرفته اند.

در طب سنتی هند نیز انرژی حیاتی را مایة زندگی، سالمتی و نشاط 
دانسته اند. طب سنی هند با طب آیورودایی، نیز سابقة چند هزار 
ساله دارد. در این مکتب برای اصالح شیوة زندگی و تغییر عادات و 
دستور غذایی برای حفظ سالمتی و پیشگیری از ابتال به بیماری ها 
و نیز درمان آن ها دستوراتی ارائه شده و برای متعادل ساختن انرژی 

حیاتی، که به نام پرانا می شناختند، اهمیت خاصی قائل بودند.
انرژی »چی«  مانند  هند،  سنتی  در طب   )Prana( پرانا  انرژی 
در TCM است. پرانا واژه ای سانسکریت )Sanskrit(، به معنای 
نیروی حیاتی می باشد. بنابراین نقش و عمل پرانا و چی مشابه 
انرژی  و   )Ayurveda( آیورودا  پزشکی  در  پرانا  است.  یکدیگر 
»چی« در طب سنتی چین )TCM( عامل اصلی زندگی، سالمتی 
و نشاط است. افراد بشر می توانند انرژی »چی« را از هوا، آب، زمین، 
آتش و نیز درختان  دریافت کنند. همانطور که در تصویر مشاهده 
می شود در مکتب پزشکی سنتی چین انسان با پنج عنصر اصلی 
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ارتباطی نزدیک دارد. عنصر آتش، خاک، فلز، آب و چوب، عناصر 
پنج گانه ای هستند که در زندگی انسان و اعمال او نقش دارند. 

در مکتب پزشکی سنتی 
نماد  آتش،  عنصر  چین 
تابستان است و با احساس 
شادی و نشاد ارتباط دارد. 
احساس  به  خاک  عنصر 
عاطفی و همدردی مربوط 
عنصر  را  آن  و  می شود 
تابستان گذشته می دانند. 
عنصر فلز نماد پاییز است 

و با حس اندوه ارتباط دارد. آب، عنصر زمستان و هماهنگ با حس 
ترس می باشد و چوب با عنصر بهار با حس خشم و تهاجم مربوط 
است. عنصر خاک برای ذهن انسان اثر حمایتی و پایداری دارد و 
عنصر آتش، گرمابخش و انرژی زا می باشد. عنصر آب با جریان و 
موج و عنصر هوا با حرکت و نیرو ارتباط دارد و عنصر فضا، حس 
آزادی و حرکت را مطرح می سازد. اگر اشکالی در جریان انرژی 
پیش آید و یا جریان انرژی حیاتی کند یا متوقف گردد ممکن است 
یک یا چند بیماری و در نهایت مرگ عارض شود. در جریان انرژی 
پرانا نیز پنج عنصر اصلی یعنی آتش )سامانا(، هوا )اودانا(،  فضا 
)ویانا(، خاک )آپانا( و آب )پرانا(، مطرح است و کارکردهای بدن 
با نیروی این پنج عنصر کنترل می شود، در شکل این پنج عنصر 

مشاهده می شود. در طب سنتی چین تالش می شود با برقراری 
جریان طبیعی انرژی، سالمتی از دست رفته را به فرد بازگردانند. 
که   ،)Acupuncture( سوزنی  در طب  شد  اشاره  که  همانطور 
شاخه ای از طب سنتی چین است. با فرو بردن سوزن در نقاطی 
از مردین ها )Meridien( و ترمیم جریان انرژی، به بهبود بیمار 
کمک می شود. ترمیم و متعادل ساختن جریان انرژی سبب ایجاد 
و حفظ سالمتی کلی و در نتیجه متعادل کردن چربی پوست و 
شادابی و طراوت آن می گردد. در واقع طب سوزنی، با استفاده از 

سوزن در مسیرهای انرژی، دوباره جریان طبیعی انرژی را برقرار 
می کند و سالمتی را به فرد بیمار باز می گرداند.

ارتباط  پرانا  و  تنفس  میان  که  است  براین  اعتقاد  آیورودا،  در 
تنگاتنگی وجود دارد. البته با آنکه پرانا بر تنفس استوار است. اما 
تنفس حیاتی را نمی توان با تنفس یکی دانست. پرانا بخشی از 
 )Sanskrit( واژه پرانایاما است. پرانایاما واژه ای در سانسکریت
به معنای دانش تنفس یا کنترل تنفس یا کنترل انرژی حیاتی 
می باشد. انرژی پرانا، یا همان انرژی حیاتی با نفس کشیدن وارد 
بدن می شود و آگاهی درست از پرانایاما و انجام آن به سالمتی 

جسم و روشنی ذهن می انجامد.
مریدین ها  یا  انرژی  کانال های  برای  چین،  سنتی  طب  در 
)Meridian(، که از طریق آنها انرژی چی منتشر می شود، اهمیت 
را  نصف النهارها  با  مریدین ها  این  قائل هستند. چینی ها  زیادی 
انرژی  و  بدن عبور می کنند  تمام  از  کانال هایی می دانستند که 
زندگی را جاری می سازند. چینی ها معتقد بودند که جهان بر دو 
اصل یین )YIN( و یانگ )YANG( استوار است و با توجه به تأثیر 
متقابل یین ویانگ انرژی جریان می یابد و سالمتی و بیماری نیز 
به وجود تعادل و عدم تعادل این دو عامل متضاد بستگی دارد. 
هنگامی که انرژی حیاتی »چی« نامتعادل شود، بدن واکنش نشان 
می دهد و درد و بیماری عارض می گردد. به عقیده چینی ها، انسان 
در وجود خود این دو نیروی متضاد و مکمل و الزم و ملزوم یکدیگر 
را دارد و اعضای بدن به عنوان بخش های یانگ و یین تقسیم بندی 
شده اند که در حین تضاد، مکمل یکدیگر نیز هستند. منظور از 
نصف النهار و اثر انرژی نامتعادل شده بر یک نصف النهار این است 
النهارهای بدن را دارای  از نصف  که در طب سنتی چین نیمی 
انرژی یانگ و نیم دیگر را حاوی انرژی یین می دانستند و محور 
عبور انرژی بدن را نصف النهار می نامیدند. این نصف النهارها را 
به دو دسته شامل نصف النهارهای اصلی و فرعی تقسیم نموده اند. 
النهارهای  نصف  مهمترین  و  عمیق ترین  اصلی  النهارهای  نصف 
بدن هستند و نصف النهارهای فرعی سطحی ترین آن ها به شمار 
می آیند. نصف النهارهای یانگ، امعای بدن و نصف النهارهای یین، 
احشای بدن مانند قلب و کلیه و کبد را در برمی گیرند، در مسیر 
این نصف النهارها انرژی جریان دارد که عدم وجود تعادل در جریان 
و انتشار این انرژی در یک نصف النهار، باعث بروز بیماری می شود.

اگر با از دست رفتن طراوت و شادابی پوست، بتوان با طب سوزنی 
سبب ایجاد و حفظ سالمتی کلی و در نتیجه متعادل کردن چربی 
پوست و شادابی و طراوت آن شد، می توان گفت علت اختالل در 
پوست و زیبایی، ایجاد عدم تعادل در انرژی حیاتی بوده است که 

پس از بازگرداندن تعادل انرژی، سالمتی حاصل شده است. 

 فرهنگی و اجتماعی
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فرازی از زندگینامة شهـدا

َچوار؛ فوتبال زمین 
کشد. می زباهن آن دل از جنگ داغ هک جایی  

استان ایالم در غرب و جنوب غرب ایران در تیررس مستقیم 
حمالت عراق قرار داشت و هر روز از جبهه های این استان 
مخابره  رسانه ها  به  دیار  آن  مردمان  از  خبر شهادت جمعی 
زمین  حادثة  از  ناگوارتر  خبری  خطه  این  مردم  اما  می شد. 
ندارند.  یاد  به  را  بهمن سال 65  تاریخ 23  در  فوتبال چوار 
آن روز تیم منتخب فوتبال چوار به مناسبت جشن  پیروزی 
انقالب دیداری دوستانه با تیم جوانان ایالم داشت، دیداری 
که در قالب رقابت ورزشی تعریف می شد و ذات  آن دوستی 
و همدلی بود. جوانان این استان فارغ از تمام مشکالت جنگ 
که در یک قدمی آنان قرار داشت روانة میدان ورزش شدند 
تا با ابزار فوتبال در دل همشهریان خود نشاط ایجاد کنند. 
بسیاری از جوانان آن میدان از جبهه ها مرخصی گرفته بودند 
اما ظاهراً قرار بود تقدیر آنان شهادت باشد شهادتی که زمان 

و مکان را نمی شناسد. 
علی  ناصری،  مجتبی  تلوکی،  یونس  خونین  روز  این  در 
نجات کرمی، علی عباسی، محمد کمالوندی، جهانگیر کاوه، 
عبدالرزاق مهدیه، سیدمحمد زارعی، حسین هزاوه )بازیکنان 
آذرخش،  مراد  مسابقه(،  )داور  رضایتی  حمیدرضا  فوتبال(، 
امجد  مظفری،  محمدجواد  مظفری،  سجاد  مظفری،  خلیل 
علی  و  رسیدند  شهادت  به  مسابقه(  )تماشاگران  حیدری 
قیطاس، رحمت محمود، الیاس گهرسودی، گل مراد فاضلی، 
مجروح  فوتبال(  )بازیکنان  کرد  سلمان  و  فوالدوند  فرمان 

شدند. 
و  دارند  بیاد  خوبی  به  را  روز  آن  که  کسانی  هستند  هنوز 
این  از  یکی  نمی کنند.  پاک  ذهن  از  را  آن  تلخ  خاطرات 

دانست  واقعه  آن  شاهد  جوانترین  را  وی  شاید  که  شاهدان 
»علی هزاوه« فرزند شهید »حسین هزاوه« کاپیتان و مربی 
با خبرنگار  وگو  او در گفت  است.  فوتبال منتخب چوار  تیم 
می کند.  توصیف  آن  ممکن  شکل  بهترین  به  را  واقعه  ایرنا 
اذعان دارد هنوز خاطرات آن روز از ذهنش پاک نشده است.

می گوید: در نیمة دوم و در حالیکه تنها 55 دقیقه از بازی 
جنگ ها  و  ورزش  تاریخ  در  که  داد  رخ  اتفاقی  بود  گذشته 
کم نظیر است. در حالیکه قرار بود کرنر به روی دروازة چوار 
زده شود و بازیکنان در هجده قدم جمع شده بودند، بارانی از 
بمب از هواپیماهای عراقی بر روی دروازة تیم منتخب فوتبال 
را گرفته و کسی نمی توانست  چوار فرود آمد، دود همه جا 
نزدیک شود چند قدمی به جلو رفتم اما یکی از اهالی چوار 
مرا در آغوش گرفت و از زمین خارج کرد. کسی از بازیکنان 
و تماشاگران 2 تیم اطالعی در دست نداشت و تنها صدای 

شیون زنان و مردان آن بخش به گوش می رسید.
هزاوه خوب به یاد دارد روز 23 بهمن آن سال، تماشاگرانی 
که منتظر گل بودند با صحنه های هولناکی از دود و انفجار 
مواجه شدند. در آن زمین فوتبال نه تنها کسی در نیمة دوم 
از  انبوهی  به  بلکه زمین مسابقه  از گل را ندید،  شادی پس 
دود و انفجار تبدیل شد که از دل آن تنها مویه و شیون زنان 

ُکرد به گوش می رسد.

1365/11/23
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 - )مربی  هزاوه  شهید  دارند  باور  برخی  که  می پرسم  او  از 
نجات  میدان  در  را  خود  چوار( فرزند  منتخب  تیم  بازیکن 
تحریف های  از  این  می گوید:  است،  شده  شهید  بعد  و  داده 
از  فوتبال  زمین  یک  طول  اندازة  به  من  است  جنگ  تاریخ 
سمت  به  می توانست  اگر  پدرم  بودم.  دور  بمباران  محل 
بودم که  نمی شد. من در تالش  بیاید که شهید  دروازةایالم 
اهالی  از  یکی  اما  برسانم  پدرم  و  بمباران  به محل  را  خودم 

محل مرا نجات داد.
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم واقعیت های جنگ را برای نسل 
چوار  فوتبال  زمین  مانند  حادثه ای  باید  کنیم  بازگو  کنونی 
مستند شود. 33 سال از آن روز می گذرد و آن زمین تاکنون 
تغییری نداشته، تنها تالشی که توانستم برای آن انجام دهم 
مجهز کردن به چمن مصنوعی بود. هر سال 23 بهمن یک 

نیست.  این کافی  اما  برگزار می شود  یادوارة شهدا در زمین 
به  اگر  است که  نهفته  فوتبال  این زمین خاکی  در  واقعیتی 

نسل کنونی منتقل نشود بدون شک تحریف خواهد شد.
فوتبال  زمین  سال 1365  بهمن   23 در  عراقی  هواپیماهای 
بخش چوار را در استان ایالم بمباران کردند. در این زمین 
در  ایالم  جوانان  و  چوار  منتخب  تیم  بین  دوستانه  دیدار 
جریان بود و  اقدام نظامی علیه آنان موجب شهید شدن 15 

فوتبالیست، داور و تماشاگر شد. 
                                      روحشان شاد، یادشان گرامی 

منبع: ایرنا 
مصاحبه گر: غفار میرزایی، 1398/11/23
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و  نجات غریق  فدراسیون  در  با حضور  و جوانان  وزیر ورزش 
غواصی ضمن بازدید از بخش های مختلف فدراسیون با مهدی 

حیدری رئیس و دیگر ارکان فدراسیون دیدار و گفتگو کرد. 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، در 
این دیدار علی رغبتی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت و 
کاوه احمدی مدیر کل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان، 
دکتر سید حمید سجادی را همراهی کردند. همچنین عالوه 
رئیس  نایب  ارشدی  فدراسیون،  رئیس  حیدری  مهدی  بر 
دکتر  بانوان،  رئیس  نایب  قیاسی  شادی  دکتر  فدراسیون، 
محسنی  مرتضی  دکتر  فدراسیون،  کل  دبیر  رواسی زاده 
کمیتة  مسئول  خمجانی  حبیب  فدراسیون،  خبره  کارشناس 
این  در  غواصی  کمیتة  مسئول  فروغ  امیرحسین  و  آموزش 

دیدار حضور داشتند. 
مهدی حیدری: به دنبال کاهش مغروقان هستیم

در آغاز این دیدار مهدی حیدری رئیس فدراسیون نجات غریق 
و غواصی با یادآوری اینکه کرونا فعالیت استخرها و اماکن آبی 

این حال فعالیت های  با  را به طور کامل تعطیل کرد، گفت: 
پیگیری  مجازی  دوره های  برگزاری  با  فدراسیون  آموزشی 
این  بازگشایی استخرها هم برگزاری  از  بعد  اینکه  شد ضمن 
دوره ها را همزمان در بخش تئوری و عملی دنبال می کنیم، 
استقرار  و  منجیان  فعالیت  سواحل،  وضعیت  از  گزارشی  وی 
آنها ارائه کرد و به موضوع الزامی شدن انعقاد قرارداد و بیمة 
اهمیت  بر  تأکید  با  زمینه  این  در  اشاره داشت. حیدری  آنها 
همچنین  و  آن  ارزشی  و  معنوی  ابعاد  غریق،  منجیان  کار 
آن  با  قراردادی شان  نابسامانی وضعیت  به خاطر  مصائبی که 
مواجه اند، خاطرنشان کرد: با پیگیری فدراسیون و ابالغ وزارت 
ورزش باشگاه ها، استخرها و اماکن آبی ملزم به انعقاد قرارداد 
رسمی با منجیان و تعهد به بیمة آنها بر اساس بیمة تأمین 
اجتماعی کار شدند. رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی با 
بیان اینکه مباحث حقوقی از جمله مواردی است که از زمان 
حضور در این فدراسیون به شدت بر آن تأکید شد به برگزاری 

دوره های آموزشی متعدد در این خصوص  اشاره کرد. 
فدراسیون  میان  شده  امضا  تفاهم نامة  به  همچنین  حیدری 
از  مختلف  نهادهای  و  وزارتخانه ها  با  غواصی  و  غریق  نجات 
جمله وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس 
این تفاهم نامه و با توجه به فعالیت 33 هزار معلم ورزش در 
آموزش و پرورش می توانیم 33 هزار نفر به عنوان »سفیران 
نجات غریق« به جمعیت فعال در این زمینه اضافه کنیم که 
این خود به کاهش آمار مغروقان کمک می کند، وی با بیان 
اینکه کاهش مغروقان از اولویت های فدراسیون است، تصریح 
متعددی  اقداماتی  آمار  کاهش  برای  و  رابطه  این  در  کرد: 
داشته ایم از جمله اینکه هفتة اول خردادماه را به عنوان هفتة 
پیشگیری از غرق شدگی اعالم کردیم و طی آن فعالیت های 
زیادی به منظور آگاهی رسانی و فرهنگ سازی انجام دادیم. او 
با اشاره به تدوین برنامةراهبردی فدراسیون برای چهار سال 
آینده، اشاره ای هم به برگزاری مسابقات نجات غریق قهرمانی 
کشور در دو بخش آقایان و بانوان داشت و اینکه این رقابت ها 

وزیر ورزش و جوانان از فدراسیون نجات غریق و غواصی بازدید کرد                                                                                                                       اخبار
1400/10/08
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مغزی شدند و همین مسئله شکایت خانواده را به دنبال داشته 
است، در نتیجه منجیانی که در آن حادثه حضور داشتند با 
وجود انجام مأموریت خود، چون توان پرداخت دیه را نداشتند 
غریبی  و  عجیب  پروندة  با  اینکه  بیان  با  وی  شدند.  زندانی 
مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: وظیفة ما است که این موضوع 
را بررسی و از طریق منابع مختلف اعتبار الزم برای پرداخت 
دیه را تأمین کنیم، وزیر ورزش تصریح کرد: امیدوارم دست 
منجی  دو  این  و  یابد  تحقق  امر  این  تا  دهیم  هم  دست  به 
فعالیت معنوی و  بازگردند، منجیان غریق  به آغوش خانواده 

خداپسندانه ای دارند.
سجادی همچنین گفت: برای عزیزی که دچار آسیب شده است 
از  ضمن تمجید  سجادی  حمید  دارم.  سالمتی  آرزوی  هم 
فعالیت های  بر  شده،  انجام  اقدامات  و  فدراسیون  عملکرد 
فرهنگی تأکید و لزوم توجه بیشتر به آنها را خواستار شد، وی 
با بیان اینکه بخش مهمی از فعالیت های انجام شده در سواحل 

کشور با پرکاری و کار با کیفیت این فدراسیون ارتباط دارد، بر 
حمایت های الزم از مجموعة نجات غریق و غواصی تأکید کرد. 
وزیر ورزش در واکنش به درخواست رئیس فدراسیون، وعدة 
واگذاری یک استخر به فدراسیون نجات غریق و غواصی را داد 
و گفت: ما در وزارت ورزش و جوانان آمادگی اختصاص یک 

استخر به فدراسیون نجات غریق و غواصی را داریم. 

بعد از دو سال وقفه - به دلیل کرونا- به میزبانی آمل برگزار 
شد و نفرات منتخب این رقابت ها برای مسابقات جهانی نجات 
غریق ایتالیا که سال آینده برگزار می شود، به اردوی تیم ملی 

دعوت خواهند شد. 
خمجانی: نجات غریق و غواصی دوران مطلوبی را سپری 

می کند

حبیب خمجانی نیز گزارشی از فعالیت های آموزشی ارائه کرد 
و گفت: بیشترین صدمه در دورة کرونا متوجه منجیان غریق 
شد که به خاطر تعطیلی استخرها و اماکن آبی فعالیت شان 
متوقف شد، با این حال با برنامه ریزی  فدراسیون از برگزاری 
در  و  زمینه  این  در  نشدیم،  غافل  آنها  برای  ویژه  دوره های 
راستای آموزش و همسان سازی منجیان غریق کانال آموزشی 
صورت  به  آموزشی  فعالیت های  آن  طریق  از  که  شد  ایجاد 

مجازی در سراسر کشور انجام شد.
وعدة وزیر ورزش برای کمک به آزادی دو منجی غریق/
حمایت از نجات غریق/ اختصاص استخر به فدراسیون 

نجات غریق و غواصی 
به گزارش روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، در 
جریان بازدید دکترسیدحمید سجادی وزیر ورزش و جوانان 
تشریح  قالب  در  حیدری  مهدی  غریق،  نجات  فدراسیون  از 
گزارش وضعیت منجیان غریق و اهمیت کار آنها، اشاره ای به 
شرایط دو تن از منجیان غریق داشت که از دو سال پیش و 
بعد از انجام مأموریت خود به دلیل آسیب وارد شده به فرد 
دچار حادثه، در زندان به سر می برند. در همین رابطه حمید 
سجادی گفت: آن طور که به من گزارش شد دو منجی غریق 
کشورمان در حین مأموریت و با وجود نجات دادن افراد حادثه 
و  حادثه  درگیر  که  افرادی  ظاهراً  شدند.  مشکل  دچار  دیده 
جان شان  منجیان  کمک  با  بودند  شده  شدگی  غرق  مشکل 
آسیب  دچار  اکسیژن  کمبود  خاطر  به  اما  کرده  پیدا  نجات 
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غواصی،  و  غریق  نجات  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
رئیس  امیری  صالحی  سیدرضا  با  دیدار  در  حیدری  مهدی 
شد  برگزار  کمیته  این  محل  در  در  که  المپیک  ملی  کمیتة 

گزارشی از فعالیت های اخیر انجام شده در فدراسیون نجات 
غریق و غواصی و همچنین برنامه های پیش رو ارائه داد.

دیدار  این  آغاز  در  غواصی  و  غریق  نجات  فدارسیون  رئیس 
ارتقای  آموزشی  دوره های  از  استقبال  به  داشت  اشاره ای 
مدرس  کثیرمعلم  افشین  حضور  با  که  غریق  نجات  مدرسی 
بین المللی در هر دو بخش آقایان و بانوان در محل فدراسیون 
برگزار شد، وی همچنین با یادآوری تأثیری که شیوع مجدد 
کرونا )با سویة جدید( بر روی فعالیت های آبی گذاشته است، 
خاطرنشان کرد: با بازگشایی استخرها بعد از یک دورة طوالنی 
حالت  به  بازگشت  حال  در  غریق  منجیان  فعالیت  تعطیلی، 
این  مواجه شدیم،  استخرها  تعطیلی  با  بود که مجدداً  عادی 
مسئله و در کل مشکالت مربوط به منجیان بخشی از دغدغة 

فدراسیون است. 
سامانة نظارت بر اماکن آبی موضوع دیگری بود که مهدی 
حیدری در دیدار با صالحی امیری به آن اشاره داشت و اینکه 
فعالیت این سامانه در هماهنگی و همکاری الزم با فدراسیون 
شنا، شیرجه و واترپلو به سرانجام می رسد. وی همچنین در 
این دیدار گزارشی از سفر خود به مصر که به منظور حضور 
در اجالس فدراسیون جهانی نجات غریق انجام شد ارائه داد 
و گفت: در جریان این اجالس بدهی های ایران به طور کامل 
همین  شد،  حساب  تسویه  جهانی  فدراسیون  با  و  پرداخت 
مسئله بسیاری از گره های ارتباطی میان ما و این فدراسیون 

را باز کرده و باعث تسریع در انجام بسیاری از امور شده است. 
مسیری  به  اشاره  با  غواصی  و  غریق  نجات  فدراسیون  رئیس 
المپیک   بازی های  به  فین سوییمینگ  رشتة  ورود  برای  که 
حال  در  غواصی  جهانی  فدراسیون  طریق  از 
طی شدن است، بر توجه ویژه به این رشته تأکید 
کرد و گفت: برگزاری یک دورة مربیگری فین 
سوییمینگ را در برنامه داریم و در همین رابطه 
از فدراسیون جهانی متقاضی معرفی یک مربی 
بین المللی شده ایم تا این دوره را زیر نظر وی 

در ایران برگزار کنیم. 
افزایش حجم  به  اشاره  با  امیری  دکتر صالحی 
اول  ماه  شش  در  فدراسیون  این  فعالیت های 
سال و اهمیت مراقبت از جان مردم گفت: در 
مردم  کردن  پیدا  سوق  و  تابستان  بودن  پیش 
به استفاده از استخرها و سواحل، مسئولیت فدراسیون را دو 

چندان می کند، وی با تأکید بر اینکه فعالیت های فدراسیون 
نجات غریق و غواصی به لحاظ انسانی و معنوی ارزش زیادی 
دارد، خاطرنشان کرد: نجات جان یک فرد بسیار ارزش دارد و 
نباید از این مسئله غافل شد و الزم است هر اقدامی در رابطه 
با منجیان غریق و فراهم کردن شرایط مساعد برای فعالیت 

آنها انجام شود.
وزارت  از طریق  تا  داد  رابطه وعده  امیری در همین  صالحی 
کشور پیگیری الزم در رابطه با حقوق منجیان غریق و تأمین 
ما  وظیفة  گفت:  او  دهد،  انجام  را  آنها  معوقة  حقوق  اعتبار 
اعضاء  به مشکالت  به فدراسیون ها و رسیدگی  ارائة خدمات 

آنهاست، ما اینجا هستیم برای کمک و غیر از این نباید باشد. 

                                                                                                اخبار
دیدار مهدی حیدری با رئیس کمیتة ملی المپیک 

 1400/11/۲7
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غواصی،  و  غریق  نجات  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
با سرهنگ رستمیان  دیدار مهدی حیدری رئیس فدراسیون 
رئیس تربیت بدنی دانشگاه امام حسین )علیه السالم( در محل 

این دانشگاه برگزار شد.
در جریان این دیدار که سرهنگ حسن پور هم  در آن حضور 
داشت، مهدی حیدری از مجموعه های ورزشی دانشگاه امام 
حسین )علیه السالم(، استخر و بخش آب درمانی آن بازدید کرد. 
حیدری  میان  شده  انجام  مذاکرات  محور  همکاری  و  تعامل 
و سرهنگ رستمیان در این دیدار بود. بر این اساس طرفین 
توافق کردند در آینده ای نزدیک تفاهم نامة همکاری با یکدیگر 
منعقد کنند تا مالک همکاری دو جانبه میان فدراسیون نجات 

غواصی،  و  غریق  نجات  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
یزد  استان  غواصی  و  غریق  نجات  هیأت  انتخاباتی  مجمع 
یکشنبه 5 دی ماه به ریاست مهدی حیدری رئیس فدراسیون 
و  یزد  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل  شریعتی  حضور  با  و 

غریق و غواصی و تربیت بدنی دانشگاه امام حسین )علیه السالم( 
باشد. 

هاشمی معاون توسعة ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان 
یزد برگزار شد.

کسب  با  نیا  محمدی  محمدرضا  انتخاباتی  مجمع  این  در 
21 رأی برای یک دورة چهار ساله دیگر به عنوان رئیس هیأت 
ابقا شد. وی طی چهار سال گذشته هم ریاست هیأت نجات 
غریق و غواصی استان یزد را عهده دار بود. در جریان مجمع 
میرزاییان  نجمه  شده  انجام  رأی گیری  اساس  بر  همچنین 
فرحناز  و  پیمانفر  مهدی  شد.  انتخاب  رئیس  نایب  عنوان  به 
آیتی زاده به عنوان اعضاء هیأت رئیسه معرفی و حسین ارزانش 
هم به عنوان کارشناس خبره تعیین شد. همچنین علی صادقی 
و علی محمدی به ترتیب به عنوان خزانه دار و بازرس هیأت 

نجات غریق و غواصی استان یزد انتخاب شدند. 

 اخبار

 اخبار

دیدار مهدی حیدری با رئیس تربیت بدنی دانشگاه امام حسین )علیه السالم(
1400/10/04                

مجمع انتخاباتی هیأت نجات غریق و غواصی استان یزد
1400/10/05                
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به گزارش روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، دو 
شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس صبح روز سه شنبه 28 
انقالب  ورزشی  مجموعه  در  که  باشکوهی  مراسم  ماه طی  دی 
برگزار شد بر دوش اهالی ورزش تشییع و در محل وزارت ورزش 

و جوانان در آرامگاه ابدی به خاک سپرده شدند. 

مهدی حیدری رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی از مدیران 
ورزشی شرکت کننده در این مراسم بود. وی همراه با دکتر شادی 
قیاسی نایب رئیس فدراسیون، دکتر رواسی زاده دبیرکل فدراسیون، 
حبیب خمجانی مسئول کمیتة آموزش، مهدی مستجاب الدعوه 
عضو هیأت رئیسه و همچنین علی پورمقبالن رئیس هیأت نجات 
غریق و غواصی استان تهران در این مراسم شرکت داشت. سید 
رئیس بنیاد  و  رئیس جمهوری  معاون  قاضی زاده  حسین  امیر 
شهید، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، سردار 
فضلی جانشین معاون هماهنگ کنندة سپاه پاسداران، پدر شهید 

احمدی روشن همراه با دکتر سید حمید سجادی وزیر ورزش و 
رئیس  سعیدی  کیکاوس  و  امیری  صالحی  سیدرضا  معاونانش، 
و دبیرکل کمیته ملی المپیک و دیگر مدیران این کمیته همراه 
از  ورزشکاران  از  کثیری  جمع  و  فدراسیون ها  دیگر  رؤسای  با 
شرکت کنندگان در این مراسم بودند. شهدایی که امروز در میان 
اهالی ورزش در آرامگاه ابدی خود آرمیدند از شهدای گمنام هشت 
سال دفاع مقدس بودند؛ شهید 17 ساله ای که سال 62 در عملیات 
خیبر و در جزیرة مجنون به شهادت رسید و همچنین شهید 19 

حضور مهدی حیدری و دیگر مسئوالن فدراسیون نجات غریق و غواصی در مراسم خاکسپاری  اخبار
شهدای گمنام                                                                                                                            1400/10/۲8

ساله ای که اسفندماه سال 63 در منطقة شرق دجله و در عملیات 
بدر به شهادت رسید.

مهدی حیدری: اقدام وزارت ورزش و جوانان برای برگزاری 
مراسم تشییع و خاکسپاری شهدا قابل تقدیر است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، مهدی 
استقبال، تشییع و خاکسپاری دو شهید  حیدری که در مراسم 
گمنام هشت سال دفاع مقدس شرکت کرده بود، گفت: به ارواح 
طیبة شهدا درود می فرستم و اقدام بزرگ و مبارک وزارت ورزش 
برای برگزاری این مراسم را قدردانم. وی با تأکید بر جایگاه رفیع 
امروز  که  شهیدانی  کرد:  خاطرنشان  دارند،  شهدا  که  مقدسی  و 
مراسم تشییع و خاکسپاری آنها برگزار شد، گمنام اند اما همین 
شهدای گمنام باعث حضور حداکثری چهره های سیاسی و اعضای 
جامعة بزرگ ورزش در مراسم شده اند. این شهیدان گمنام اند اما 
یک ملت مقابل آنها سر تعظیم فرود می آورد. رئیس فدراسیون 
نجات غریق و غواصی با بیان اینکه شهدا وجود خود را خالصانه 
و عاشقانه برای کشور گذاشتند، خاطرنشان کرد: هر چه داریم از 
برکت این شهداست که در دنیا و آخرین جاودان اند.حیدری تصریح 
کرد: حضور در مراسم تشییع و خاکسپاری این دو شهید گمنام 
حداقل کاری بود که می توانستیم برای آنها و ادای احترام به جایگاه 

رفیع شان انجام دهیم، همواره قدردان شهدا هستیم. 
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به گزارش روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، مجمع 
انتخاباتی هیأت نجات غریق و غواصی استان کرمانشاه پنجشنبه 
30 دی ماه به ریاست مهدی حیدری رئیس فدراسیون برگزار شد.

در این مجمع انتخاباتی که شادی قیاسی نایب رئیس فدراسیون 

مجمع انتخاباتی هیأت نجات غریق و غواصی استان کرمانشاه  اخبار
1400/10/30                                                                                 

 و صابر رحیمی مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه هم 
حضور داشتند، شهاب هنرجو با کسب 18 رأی از آراء مأخوذه 
به عنوان رئیس هیأت نجات غریق و غواصی استان کرمانشاه 

انتخاب شد.  

به گزارش روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، مجمع 
انتخاباتی هیأت نجات غریق و غواصی استان تهران یکشنبه 26 

دی ماه به ریاست مهدی حیدری رئیس فدراسیون و با حضور 
تهران  استان  ادارة کل ورزش و جوانان  پریچهره مدیر  نصراهلل 

برگزار شد. در این مجمع انتخاباتی علی پورمقبالن از مجموع 
24 رأی مأخوذه صاحب 23 رأی موافق شد و برای مدت چهار 

سال ریاست هیأت نجات غریق و غواصی استان تهران را بر عهده 
گرفت. 

مجمع انتخاباتی هیأت نجات غریق و غواصی استان تهران   اخبار
1400/10/۲6                                                  
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اردبیل به مواردی همچون برگزاری 7 
حضور  منجیان،  برای  آمادگی  دورة 
قهرمانی  مسابقات  در  آوری  نشان  و 
کشور، تعامل و همکاری با سازمان های 
آبی  فعالیت های  با  مرتبط  و  امدادی 
در  غرق شدگی  کاهش  راستای  در 
بازرسی  و  بازدید  طبیعی،  آبی  اماکن 
استان،  سطح  فعال  استخرهای  از 
اجرای  و  فرهنگی  برنامه های  اجرای 
مسابقات مجازی، احیای کمیته های 
تخصصی در هیأت، حضور داوطلبانه در 
عملیات های کشف جسد مغروقان، برگزاری دوره های آموزشی و 
.... اشاره کرد، میرزا نژاد همچنین بر کاهش آمار مغروقان در استان 
اردبیل تأکید کرد. در این نشست انوشیروانی نیز ضمن تقدیر از 
مجموعه فعالیت های انجام شده، با ارائة رهنمون های کاربردی و 

تخصصی بر گسترش فعالیت ها در سطح وسیع تأکید کرد. 

فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
نشست  غواصی،  و  غریق  نجات 
مشترک میرزا نژاد رئیس هیأت نجات 
غریق و غواصی استان اردبیل با سجاد 
جوانان  و  ورزش  مدیرکل  انوشیروانی 
این استان به مدت 2 ساعت برگزار شد. 
در این نشست میرزا نژاد ضمن گزارش 
عملکرد هیأت و برنامه های پیش بینی 
شده برای ماه های آتی، متقاضی اتخاذ 
تصمیمات الزم از سوی مدیرکل ورزش 
مجموعه  بر  نظارت  منظور  به  استان 

استخرهای استان شد. تأمین ایمنی، دفاع از حق و حقوق منجیان 
غریق شاغل در استخر و فراهم نمودن بستر تمرین برای منجیان 
همراه با تأمین مکانی مناسب و در خور شأن برای هیأت از موارد 
مورد درخواست میرزا نژاد بود. وی همچنین در گزارش مشروحة 
خود مبنی بر تشریح فعالیت های هیأت نجات غریق و غواصی استان 

گزارش عملکرد هیأت نجات غریق و غواصی اردبیل در نشست با مدیرکل ورزش استان اخبار
1400/11/08                                                                                                                                

استان  غواصی  و  غریق  نجات  هیأت 
ایام  گرامیداشت  مناسبت  به  خوزستان 
مسابقات  برگزاری  به  اقدام  فجر  دهة 
استان  این  قهرمانی  بانوان  غریق  نجات 
کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون 

نجات غریق و غواصی، مسابقات نجات غریق بانوان قهرمانی استان 
خوزستان به میزبانی هیأت نجات غریق و غواصی بندر ماهشهر 
برگزار شد. در پایان این رقابت ها که با حضور 6 تیم برگزار شد، 
بندرماهشهر با 69  امتیاز در ردة نخست قرار گرفت و جام قهرمانی 

مسابقات نجات غریق بانوان قهرمانی استان خوزستان اخبار
1400/11/16                                                                                                                                    

را از آن خود کرد. همچنین تیم های امیدیه و بندرامام خمینی به 
ترتیب با 46 و 44 امتیاز رده های دوم و سوم را از آن خود کردند. 

در رده بندی نهایی مسابقات نجات غریق بانوان قهرمانی استان 
صاحب  ترتیب  به  کارون  و  آغاجری  اهواز،  تیم های  خوزستان 
جایگاه های چهارم تا ششم شدند. در پایان مسابقات نجات غریق 
بانوان قهرمانی استان خوزستان از نفرات برتر بخش انفرادی با 

اهدای حکم و جوایز تقدیر شد. 
استان  غواصی  و  غریق  نجات  هیأت  رئیس  ابدالی  گفته  به 
خوزستان، نفرات برتر مسابقات نجات غریق بانوان قهرمانی این 
استانی  اردوی  به  به منظور حضور در مسابقات کشوری  استان 

دعوت خواهند شد. 
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به گزارش روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، با حکم 
مهدی حیدری رئیس فدراسیون، دکتر محمد رواسی زاده به عنوان 

دبیر کل این فدراسیون منصوب شد.
در حکم حیدری برای رواسی زاده آمده است:

»با عنایت به تجربه،دانش و سوابق جنابعالی و مستند به بند 5 
مادة 18 اساسنامة فدراسیون های ورزشی مصوب هیأت وزیران و 
در اجرای مادة 26 همان اساسنامه به موجب این ابالغ به عنوان 

دبیرکل فدراسیون نجات غریق و غواصی منصوب می شوید.
ضمن آرزوی موفقیت، شایسته است با بهره گیری از ظرفیت های 
موجود و در چهارچوب وظایف مندرج در بند 3 مادة 26 اساسنامة 

                                                                                                اخبار
دبیرکل جدید فدراسیون نجات غریق و غواصی منصوب شد

 1400/11/11

غواصی،  و  غریق  نجات  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
مهدی  ریاست  به  بوشهر  استان  هیأت  رئیس  انتخابات  مجمع 
حیدری رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی و با حضور احمد 
بهروزیان فرد مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر برگزار شد و 
طی آن حمیدرضا باقری به عنوان رئیس انتخاب شد. در مجمع 
باقری  حمیدرضا  بوشهر  استان  غواصی  و  غریق  نجات  هیأت 
توانست 21 رأی از اعضا کسب کند و به عنوان رئیس چهار سال 

آیندة این هیأت انتخاب شود.
تقدیر فدراسیون نجات غریق و غواصی از رئیس پیشین 

هیأت استان بوشهر
در حاشیة مجمع انتخاباتی از شهرام دریایی نژاد رئیس پیشین 
هیأت نجات غریق و غواصی استان بوشهر به پاس سال ها زحمت 
و تالش در این هیأت از سوی فدراسیون نجات غریق و غواصی، 
ادارة کل ورزش و جوانان استان بوشهر و جامعة نجات غریق این 
استان تقدیر و تشکر شد. شهرام دریایی نژاد در حال حاضر ریاست 
کمیتة انضباطی فدراسیون نجات غریق و غواصی را بر عهده دارد. 

                                                                                                اخبار
مجمع انتخاباتی هیأت نجات غریق و غواصی استان بوشهر

 1400/11/10

مزبور نسبت به انجام امور محوله اقدام نمایید.« مهدی حیدری 
پیشین  دبیرکل  محتشمی راد  هاشم  از  تقدیر  ضمن  همچنین 
فدراسیون برای وی در مسئولیت های آینده آرزوی موفقیت کرد.. 
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غواصی،  و  غریق  نجات  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
اخالق ورزش کشور« سه شنبه 12  بانوی  معرفی  »همایش 

بهمن ماه توسط کمیسیون زنان و ورزش کمیتة ملی المپیک 
کمیتة  رئیس  امیری  صالحی  سیدرضا  حضور  با  و 
ملی المپیک، مریم کاظمی پور معاون توسعة ورزش 
بانوان وزارت ورزش وجوانان، اعضای هیأت اجرایی 
کمیسیون های  مسئوالن  المپیک،  ملی  کمیتة 
رئیس  نواب  و  رؤسا  المپیک،  ملی  کمیتة  گانة   17
مربیان  پیشکسوتان،  ورزشی،  فدراسیون های  بانوان 
سالن  در  ورزشی  مختلف  رشته های  ورزشکاران  و 

استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.
المپیک  ملی  کمیته  رئیس  امیری  صالحی  رضا 
ضمن تبریک به مناسبت ایام اهلل دهه مبارک فجر 
و خیر مقدم به حاضران، انگیزة زنان در جامعه و در 

زمینة منزلت خواهی، عدالت جویی، اخالق محوری و کسب 
سکوهای قهرمانی را با بیان نکاتی در مبحث جامعه شناختی 

تشریح کرد.
مهمترین  از  را  جامعه  از  نیمی  عنوان  به  زنان،  حضور  وی 
کرد  عنوان  ملی  توسعة  مسیر  فرآیند  کردن  طی  ملزومات 
اینکه هیچگاه  باید به یک اصل وفادار باشیم و آن،  و گفت: 
قطار توسعه در ایران به مقصد نخواهد رسید؛ مگر با حضور و 
مشارکت شما زنان این سرزمین که می توانید پرچمدار نشاط، 

غرور و هویت ملی باشید.
مستحکم  خانوادة  اعتماد،  رضایتمندی،  امنیت،  احساس  وی 
از شاخصه های اصلی زیست محیطی  را  اجتماعی  و سالمت 
و  زنان  کمیسیون  امروز  شایستة  اقدام  گفت:  و  کرد  عنوان 

ورزش کمیتة ملی المپیک برای معرفی زنان ورزشکار اخالق 
مدار، جای تقدیر و تشکر دارد، صالحی امیری در ادامه افزود: 
گسترش روح انسانیت و اخالق از مهمترین وظایف زنان اسوه 
و الگوی ما است، ما نیز باید به مفاخر و سرمایه های فرهنگی 
خود افتخار کنیم و با کمک نسل جوان و تداوم راه این اسوه ها، 

مفاخر و زنان فرهیخته، قله های موفقیت را فتح کنیم.
اعتماد،  محور،  اخالق  جامعة  در  داشت:  اظهار  پایان  در  وی 
روابط انسانی و تقدم منافع جمعی به منافع فردی حاکم است 

و در این جوامع انسان ها عدالت جو هستند.
در پایان همایش، از یک مربی و یک ورزشکار برتر اخالق 47 

فدراسیون ورزشی با اهدای لوحی تقدیر شد.

آرین شایسته رام )مربی(، ماه صنم ذرات بصیر )ورزشکار( 
برتر اخالق از فدراسیون نجات غریق و غواصی مورد تقدیر قرار 

گرفتند. 

همایش معرفی بانوی اخالق ورزش کشور اخبار
1400/11/1۲                                                                                                                                    
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بنیامین  پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، دکتر  به گزارش 
شکوه فر معاون امور حقوقی مجلس و استان های وزارت ورزش و 
جوانان اظهار داشت: با توجه به اهمیت فرا رسیدن چهل و سومین 
سال پیروزی انقالب و آغاز دهة مبارک فجر، طبق برنامه ریزی ها، 
ادارات کل ورزش و جوانان سراسر کشور در این راستا پرشورتر 
از سال های گذشته با اجرای فعالیتهای فرهنگی، دستاوردهای 
جمهوری اسالمی را در دو حوزة ورزش و جوانان معرفی می کنند.

وی افزود: بر این اساس 3 هزارو 256 برنامه در حوزة فرهنگی، 4 
هزار و 854 برنامه در حوزة قهرمانی، 6 هزار و 636 برنامه درحوزة 
همگانی، 1 هزار و 480 برنامه درحوزة جوانان در ایام دهة مبار ک 
فجر توسط ادارات کل ورزش و جوانان استان ها انجام خواهد شد.

معاون امور حقوقی مجلس و استان های وزارت ورزش و جوانان در 
خصوص افتتاح های زیرساخت های ورزشی نیز ادامه داد: همچنین 
292 طرح عمرانی در این ایام افتتاح خواهد شد که امیدوارم این 

بنیامین شکوه فر: ۲۹۲ طرح عمرانی در دهة مبارک فجر افتتاح می شود اخبار
1400/11/16                                                                                                                                    

برای مردم عزیز و ورزش دوست  اثر خیر  بتواند منشأ  طرح ها 
کشورمان باشد. دکتر بنیامین شکوه فر با بیان اینکه برنامه های 
این حوزه افزایش 45 درصدی داشته توضیح داد: استان کرمان با 
1960 برنامه و استان اصفهان با 1919 برنامه بیشترین فعالیت را 

بین ادارات کل در ایام دهة فجر خواهند داشت. 

سازمان بهداشت جهانی WHO در یکصد و پنجاهمین جلسة خود 
تصمیم به ادامه روابط رسمی با فدراسیون بین المللی نجات غریق 
به گزارش روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و  ILS گرفت. 
غواصی، تصمیم و تأکید سازمان بهداشت جهانی بر ادامة روابط 
رسمی با فدراسیون بین المللی نجات غریق اقدامی مؤثر در حوزة 
جهانی برای پیشگیری از غرق شدگی به حساب می آید به خصوص 
که این نگرش، شرایط ادامة همکاری نزدیک و طیف گسترده ای 
از فعالیت ها را فراهم می کند. در همین رابطه »جاستین اسکار« 
رئیس کمیسیون پیشگیری از غرق شدگی فدراسیون بین المللی 
جهانی  بهداشت  سازمان  رویکرد  از  قدردانی  غریق ضمن  نجات 
نسبت به این فدراسیون بر دستاوردهای قابل توجه سال 2021 
اهداف  از  بسیاری  تحقق  در  گرفته  صورت  رهبری  از  و  تأکید 
قدردانی کرد. وی در این زمینه به برخی از برنامه های اجرا شده 

اشاره داشت از جمله: 
- قطعنامة مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد پیشگیری از 

غرق شدگی جهانی
 - افتتاحیة روز جهانی پیشگیری از غرق شدگی

                                                                                                اخبار
تأکید سازمان بهداشت جهانی بر ادامة روابط با فدراسیون بین المللی نجات غریق

 1400/11/17

از  پیشگیری  مورد  در  جهانی  بهداشت  سازمان  دستورالعمل   -
غرق شدگی از مسیر مراقبت های روزانه و مهارت های اولیه شنا 

و ایمنی 
مورد  در  جهانی  بهداشت  سازمان  منطقه ای  وضعیت  گزارش   -
پیشگیری از غرق شدگی در منطقة غرب اقیانوس آرام و منطقة 

جنوب شرق آسیا 
رئیس کمیسیون پیشگیری از غرق شدگی فدراسیون جهانی نجات 
غریق همچنین نسبت به ایفای نقش در حمایت، افزایش آگاهی و 
ظرفیت سازی این فدراسیون در سطوح منطقه ای و جهانی در کنار 
تشویق اعضا به ایفای نقش خود در گرد هم آوردن گروه ها، الهام 

بخشیدن و تأمین منابع جامعه ابراز خرسندی کرد. 
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غواصی،  و  غریق  نجات  فدراسیون  روابط عمومی  به گزارش 
مهدی حیدری در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به 
براساس  را  فدراسیون  ورزشی  تقویم  در سال جاری  این که 
شرایط کرونا تنظیم کردیم، در اجرای بسیاری از برنامه هایی 
که در فضای مجازی پیش بینی کرده بودیم، عملکرد موفقی 
از  برخی  اجرای  در  اُمیکرون  تشدید  با  تنها  و  داشتیم 
کارگاه ها و دوره های عملی در استانهایی که از نظر کرونا در 
شرایط قرمز قرار دارند، دچار مشکل شدیم و امکان برگزاری 
این دوره ها براساس دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا، 

وجود ندارد.
وی گفت: تا به امروز در اجرای تقویم ورزشی فدراسیون شرایط 
سال  همانند  افتاده  عقب  برنامة  و  داشتیم  راضی کننده ای 
گذشته نداریم. حیدری با اشاره به برگزاری مسابقات جهانی 
نجات غریق سال آینده در ایتالیا، افزود: این مسابقات یک بار به 
دلیل کرونا از سوی فدراسیون بین المللی نجات غریق ILS به 
تعویق افتاد، امیدوارم در سال آینده شرایط از نظر این بیماری 

به گونه ای نباشد که دوباره زمان برگزاری مسابقات تغییر کند.
منجیان  بیمة  وضعیت  خصوص  در  همچنین  پایان  در  وی 
غریق و غواصان، گفت: چون این موضوع براساس مادة 148 
قانون کار جزو الزامات قانون قرار گرفته است، بنابراین کارفرما 

وقتی بحث قرارداد جاری می شود، ملزم به اجرای آن است. 

                                                                                                اخبار
مهدی حیدری در گفتگو با ایسنا: برنامة عقب افتاده در نجات غریق و غواصی نداریم

 1400/11/18

این هیأت شد.  
سایر اعضای هیأت رئیسة هیأت نجات غریق و غواصی استان 
سیستان و بلوچستان هم بدین شرح انتخاب و معرفی شدند:

* سیما جعفری )نایب رئیس(
 * سیدرضا سارانی )عضو هیأت رئیسه(

 * مونا خیرخواه )عضو هیأت رئیسه(
* مریم افضلی )کارشناس خبره(
* سمیرا زحمتکش )خزانه دار( 

غواصی،  و  غریق  نجات  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
مجمع انتخاباتی هیأت نجات غریق و غواصی استان سیستان 

مهدی  ریاست  به  اسفندماه  چهارم  چهارشنبه  بلوچستان  و 
حیدری رئیس فدراسیون برگزار شد.  

در این مجمع انتخاباتی که ادهم کرد مدیر اداره کل ورزش 
و جوانان استان سیستان و بلوچستان و معاونان این اداره کل 
هم حضور داشتند، پیمان شاهرخی به عنوان رئیس جدید 
هیأت نجات غریق و غواصی استان انتخاب شد، وی با کسب 
16 رأی از 17 رأی ماخوذه برای مدت چهار سال متصدی 

                                                                                                اخبار
مجمع انتخاباتی هیأت نجات غریق و غواصی استان سیستان و بلوچستان 

 1400/1۲/04
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50 متر حمل با آدمک )آقایان(
1- صادق نوری

2- محمدرضا ابراهیمی
3- حامد طالعی

100 متر با مانع )بانوان(
1- اکرم السادات صفوی مقدم

2- مهدیه سنجیده
3- حسنان السادات طباطبایی

50 متر حمل با آدمک )بانوان(
1- پریناز فتحی

2- نگین محمدعلیزاده
3- سمیرا مضفری

هیأت نجات غریق و غواصی استان یزد به مناسبت گرامیداشت 
غریق  نجات  مسابقات  برگزاری  بهمن   22 یوم اهلل  و  فجر  دهة 

قهرمانی این استان را در برنامه قرار داد. 
غواصی،  و  غریق  نجات  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
مسابقات نجات غریق قهرمانی استان یزد در دو مادة 100 متر 
با مانع و 50 متر حمل آدمک با حضور منجیان غریق استان در 

دو بخش آقایان و بانوان در استخر کاج برگزار شد. 
100 متر با مانع )آقایان(

1- صادق نوری
2- حامد طالعی
3- رضا کریمی

غواصی،  و  غریق  نجات  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
مسابقات نجات غریق قهرمانی استان خوزستان در بخش آقایان 

و به میزبانی هیأت نجات غریق و غواصی اهواز برگزار شد.
11 تیم در این مسابقات حضور داشتند که در پایان رقابت ها، 

هیأت امیدیه با 52 امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت.
همچنین تیم های هیأت کارون و هیأت بندر ماهشهر به ترتیب با 
30 و 29 امتیاز به عنوان دوم و سوم دست یافتند. در جدول رده 
بندی نهایی تیم های هیأت بندر امام، هیأت باوی و هیأت آغاجاری 
به ترتیب در رده های چهارم تا ششم ایستادند. در بخش انفرادی 
مسابقات نجات غریق قهرمانی استان خوزستان به نفرات برتر نشان، 

حکم قهرمانی و به تیم های برتر استان جام قهرمانی اهدا شد. 

 اخبار

 اخبار

                                                                                               

                                                                                               

رقابت های نجات غریق قهرمانی استان یزد ویژة دهة فجر
 1400/11/۲۲

مسابقات نجات غریق قهرمانی استان خوزستان گرامیداشت ایام دهة فجر
 1400/1۲/01

 اخبار و گزارش های خبری
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ورزش و جوانان استان اصفهان همراه با حمیدرضا جمالی و نرگس 
قدوسی معاونان وی نیز حضور داشتند، بر اساس رأی گیری برای 
رئیس جدید هیأت، شهزاد موحدی با کسب 25 رأی از 26 رأی 
مأخوذه به عنوان رئیس جدید هیأت نجات غریق و غواصی استان 

اصفهان برای چهار سال آینده انتخاب شد. 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، مجمع 
انتخاباتی هیأت نجات غریق و غواصی استان اصفهان شنبه )7 
اسفندماه( به ریاست مهدی حیدری رئیس فدراسیون برگزار شد. 

در این مجمع انتخاباتی که سید محمد طباطبایی مدیر اداره کل 

                                                                                                اخبار
مجمع انتخاباتی هیأت نجات غریق و غواصی استان اصفهان 

 1400/1۲/07

جهان در سال جاری میالدی به میزبانی ایتالیا برگزار می شود 
که در آن تیم ملی آقایان ایران در بخش ساحلی و استخری 
این رقابت ها شرکت خواهد داشت و تیم بانوان هم در بخش 

ساحلی با حریفان خود رقابت خواهند کرد.
پیگیری اردوی تیم ملی نجات غریق با حضور منتخبان 
اردوی اول برای شرکت در مسابقات جهانی نجات غریق

مرحلة  برگزاری  به  اشاره  با  غریق  نجات  ملی  تیم  سرمربی 
نخست اردوی آماده سازی این تیم برای حضور در مسابقات 
قهرمانی جهان نجات غریق از پیگیری برنامه های آماده سازی 

با حضور ورزشکاران منتخب خبر داد.
غواصی،  و  غریق  نجات  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
آماده  اردوی  نخست  مرحله  اینکه  یادآوری  با  ناظری  محمد 

غواصی،  و  غریق  نجات  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
نخست  مرحلة  میزبانی  بوشهر  غواصی  و  غریق  نجات  هیأت 
اردوی آماده سازی تیم ملی نجات غریق در دو بخش آقایان و 
بانوان است که به طور همزمان از روز شنبه )7 اسفندماه( آغاز 

و تا یازدهم اسفندماه ادامه خواهد داشت. 
این مرحله از اردو در بخش آقایان با حضور 20 ورزشکار )امین 
شایسته نیکو، بهشاد علیزاده، مهدی موسوی، محمد حسینی، 
آرش  زارعی،  امیرارسالن  زاده،  ایوب  سینا  صارمی،  آروین 
مهمان نواز،  محسن  جاللی،  احمدرضا  جمالی،  سینا  آستانه، 
رادمان  سیادتی،  سجاد  خراسانی،  امیر  سپیددست،  سامان 
امین  محمد  خرده بین،  دانیال  نژاد،  دریایی  هادی  باقری، 
کنعانی، فتاح اسدپور، رضا قاسمی( پیگیری می شود که محمد 
ناظری به عنوان سرمربی در کنار حمید قدسی نژاد )مربی( 
هدایت آن را بر عهده دارند. اردوی تیم بانوان هم متشکل از 
8 ورزشکار )راویس شهابی، کژان رستمی، الهام کاکلی، ساناز 
شکوفه  اسمعیلی،  مهدیه  سیده  عاشورپور،  فائزه  پور،  امیری 
قیاسی  شادی  دکتر  که  است  پاکدامن(  فاطمه  شریفیان، 
سرپرستی آن را عهده دار است. مسابقات نجات غریق قهرمانی 

                                                                                                اخبار
مرحلة نخست اردوی تیم های ملی نجات غریق آقایان و بانوان  

 1400/1۲/07
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سازی تیم ملی نجات غریق با حضور 20 ورزشکار در بخش 
این ورزشکاران، منتخبان مسابقات  مردان برگزار شد، گفت: 
قهرمانی کشور )آمل( و گلچینی از بهترین های نجات غریق 

کشور بودند که طی یک هفته در بوشهر تمرینات آماده سازی 
اردوی  پیگیری  روند  مورد  در  وی  داشتیم،  نظر  زیر  را  آنها 
یک هفته ای تیم ملی نجات غریق خاطرنشان کرد: روزانه دو 

صبح ها  کردیم،  برگزار  تمرینی  جلسة 
داشت  اختصاص  ساحلی  تمرین  به 
برگزار  استخری  تمرین  هم  عصرها  و 
کردیم. تمرینات ساحلی به دو 90 متر 
تمرینات  و  داشت  اختصاص  پرچم  و 
بود  موادی  تمام  شامل  هم  استخری 
قهرمانی  مسابقات  در  است  قرار  که 
ملی  تیم  شود. سرمربی  برگزار  جهان 
نجات غریق در مورد انتخاب بوشهر به 
تیم  آماده سازی  اردوی  میزبان  عنوان 
از  بخشی  که  آنجا  از  شد:  یادآور  ملی 

تمرینات در ساحل پیگیری می شد لزوما باید شهر و منطقه 
ای برای اردو انتخاب می شد که به لحاظ سرما مشکلی برای 
ورزشکاران ایجاد نکند. شمال کشور در این ایام برای تمرینات 
به  را  اردو  دادیم  ترجیح  همین جهت  به  است  سرد  ساحلی 
جنوب کشور و بوشهر منتقل کنیم. ناظری با بیان اینکه سه 
از  رکوردگیری  به  غریق  نجات  ملی  تیم  اردوی  پایانی  روز 
رکوردگیری  این  نتیجة  گفت:  داشت،  اختصاص  اردونشینان 
دوم  مرحلة  در  برتر جهت حضور  ورزشکار   10 برای انتخاب 
اردو لحاظ خواهد شد. این اردو اوایل سال آینده به میزبانی 
در  که  است  این  کارمان  مبنای  می شود،  برگزار  بندرعباس 

را  سوم  اردوی  در  حضور  برای  برتر  نفر  دوم 6  اردوی  پایان 
انتخاب کنیم.

جهان  قهرمانی  غریق  نجات  مسابقات  اینکه  به  اشاره  با  وی 
برگزار  ایتالیا  میزبانی  به  آینده  سال  مهرماه 
با  مردان  بخش  در  ایران  ملی  تیم  و  می شود 
خواهد  ها شرکت  رقابت  این  در  نفره   6 ترکیب 
به  اقدام  از 8 سال  بعد  داشت، گفت: فدراسیون 
برگزاری مسابقات انتخابی و اردوی آماده سازی 
برای تعیین ترکیب تیم ملی اعزامی به مسابقات 
اردوی  هم  آن  از  قبل  تا  است،  کرده  جهانی 
آماده سازی با حضور نفرات خیلی کمتری برگزار 
می شد، این اولین بار است که اردو با این تعداد 

ورزشکار برگزار شده است.
ناظری همچنین در مورد اردوی تیم ملی بانوان 
که  ورزشکار   8 گفت:  شد،  پیگیری  بوشهر  در  همزمان  که 
دعوت  اردو  این  به  کشور بودند  قهرمانی  مسابقات  منتخب 
شدند که البته 2 نفر از آنها به دلیل حضور در خارج از کشور 

نتوانستند در اردو حاضر شوند، وی تأکید کرد: در پایان اردوی 
بانوان که با حضور 6 اردونشین و با شرایطی مشابه تیم مردان 
در بوشهر پیگیری شد وضعیت اردونشینان بر اساس تمرینات 
و رکوردگیری ها ارزیابی شد. قرار است با نظر مربیان مربوطه 
چهار  این  شوند.  انتخاب  دوم  اردوی  در  حضور  برای  نفر   4
نفر همراه با 2 نفری که فرصت حضور در اردوی اول را پیدا 
نکردند در مرحلة دوم حاضر خواهند شد. سرمربی تیم ملی 
نجات غریق ابراز امیدواری کرد که اردوهای آماده سازی این 
تیم طبق پیش بینی ها دنبال شود تا ملی پوشان در بهترین 

شرایط ممکن عازم مسابقات جهانی شوند. 
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نایب   همچنین محمد رواسی زاده دبیر کل و شادی قیاسی 
رئیس بانوان فدراسیون  که به منظور نظارت اردوی تیم ملّی 
همراه  به  دارند  حضور  بوشهر  استان  در 
صورت  به  استانی  هیأت های  رؤسای 

مجازی در مجمع حضور داشتند.
ورزشی،  فدراسیون های  جدید  اساسنامة 
دستورالعمل وثاقت و امانت و نحوة انتخاب 
فدراسیون،  رئیسة  اعضای هیأت  و  رئیس 
تشکیل  و  انتخاب  چگونگی  دستورالعمل 
و  مربیان  ورزشکاران،  کمیسیون های 
مجمع  این  در  اصلی  محورهای  داوران 
اکثریت  با  آنها  کلیات  که  بود  فوق العاده 

آراء اعضای مجمع به تصویب رسید. 

فدراسیون  فوق العادة  مجمع  پایان  در 
به  اشاره  با  پوالدگر  غواصی  و  غریق  نجات 
مطرح  دستورالعمل های  تصویب  اینکه 
جمعی  خرد  از  بیشتر  استفادة  به  منجر 
خواهد شد، گفت: طبق اساسنامة جدید و 
انتخاب مربیان  این پس  از  امروز،  مصوبات 
از  متفاوت  ای  شیوه  طبق  ورزشکاران  و 
قطعاً  موضوع  این  که  شود  می  انجام  قبل 
باعث وفاق و همدلی بیشتر برای شرکت در 

رویدادها می شود. 

غواصی،  و  غریق  نجات  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
مجمع  برگزاری  محل  پارالمپیک  و  المپیک  ملی  آکادمی 

فوق العاده فدراسیون بود که به ریاست سید 
محمد پوالدگر معاون توسعة ورزش قهرمانی 
و حرفه ای وزارت ورزش و با حضور مهدی 
حیدری رئیس فدراسیون، نصراهلل پریچهره 
مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون ها، 
مهدی مستجاب الدعوه مسئول امور مجامع 
فدراسیون  رئیس  نایب  ارشدی  مجتبی  و 
همچنین نمایندگان فدراسیون های ورزش 
دانشگاهی  ورزش  کارگری،  دانش آموزی، 
با  همراه  مسلح  نیروهای  بدنی  تربیت  و 

بازرس و خزانه دار فدراسیون برگزار شد.

                                                                                                اخبار
مجمع فوق العادة فدراسیون نجات غریق و غواصی  

 1400/1۲/0۹
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از  برخی  و  استان  و جوانان  ورزش  اداره کل  معاون  رمضانی 
پیشکسوتان این استان برگزار شد. در این مراسم با اهداء نشان 

و حکم از نفرات برتر شرکت کننده تقدیر شد. 

کشف  منظور  به  قم  استان  غواصی  و  غریق  نجات  هیأت 
استان  این  برتر، مسابقات نجات غریق قهرمانی  استعدادهای 
نجات  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به  کرد.  برگزار  را 
غریق و غواصی، 46 ورزشکار در قالب 9 تیم در این رقابت ها 
پیگیری  انفرادی  و  گروهی  بخش  دو  در  که  داشتند  شرکت 
مادة  استان قم در چهار  قهرمانی  نجات غریق  شد. مسابقات 
شنا 200 متر، 50 متر حمل آدمک، 50 متر حمل آدمک با 
حلقه، 4 در 25 متر حمل آدمک )گروهی( برگزار شد. نفرات 

برتر شرکت کننده بدین شرح معرفی شدند:
با حضور  قم  استان  قهرمانی  غریق  نجات  اختتامیة مسابقات 

چهل و نهمین مجمع عمومی کمیتة ملی المپیک سه شنبه 17 
و  ورزش  وزیر  با حضور سید حمید سجادی  ماه 1400  اسفند 
جوانان، سید رضا صالحی امیری رئیس کمیتة المپیک و اعضای 

مجمع در سالن سلمان فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد. 
مهدی حیدری رئیس هیأت نجات غریق و غواصی به عنوان یکی 

از اعضای کمیتة ملی المپیک در این مجمع حضور داشت. 

 اخبار

 اخبار

                                                                                               

                                                                                               

مسابقات نجات غریق قهرمانی استان قم  
 1400/1۲/16

چهل و نهمین مجمع عمومی کمیتة ملی المپیک  
 1400/1۲/17

شنا ۲00 متر 
1- یوسف هاشمی

2- کیانوش مکاری
3- ارسالن قائم مقامی

50 متر حمل آدمک 
1- مبین مرادی

2- سید مجتبی حسینی
3- علیرضا اسماعیلی

50 متر حمل آدمک با حلقه 
1- مجید حسینی

2- امین ملک محمدی
3- مبین مرادی

۲5*4 حمل آدمک )گروهی(
1- هیأت سه گانه

2- استخر نور
3- استخر حجاب

الزم به ذکر است در چهل و هفتمین مجمع عمومی کمیتة 
ورزش،  وزیر  سلطانی فر  مسعود  حضور  با  که  المپیک  ملی 
در  مجمع  اعضای  و  کمیته  رئیس  صالحی امیری  سیدرضا 
تاریخ دوشنبه  در  المپیک  ملی  آکادمی  فارسی  سالن سلمان 
با  المپیک  برگزار شد، اعضای مجمع کمیتة ملی   98/10/30
عضویت فدراسیون نجات غریق و غواصی به عنوان عضو کمیتة 

ملی المپیک موافقت کردند. 
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دو هیأت در راستای تعامل و همکاری فدراسیون ها همراه بود. 
شد  مقرر  اساس  این  بر 
و  بازرسی  کمیته های 
هیأت  دو  هر  آموزش 
عملکرد  بهبود  جهت 
مربیان و منجیان غریق، 
آبی  اماکن  بر  نظارت 
برگزاری  همچنین  و 
اماکن  دوره های مدیران 
در  تهران  استان  آبی 
مندی  رضایت  راستای 

هرچه بهتر مخاطبان این استان در سال جدید همکاری داشته 
مشترک  نشست  در  همکاری ها  این  انجام  چگونگی  باشند. 

میان دو هیأت پیگیری و اجرایی خواهد شد. 

روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، علی پورمقبالن 
رئیس هیأت نجات غریق و غواصی استان تهران، دانیال خاکبان 

سرپرست دبیری، خانم کریمی نایب رئیس استان تهران، حبیب 
خمجانی مسئول کمیتة آموزش، محمد امامی امین رئیس هیأت 
شنا، شیرجه و واترپلو استان تهران همراه با محمد بیداریان دبیر 
و خانم شیرزادی نایب رئیس این هیأت در این نشست مشترک 
حضور داشتند. این نشست با امضای تفاهم نامة مشترک میان 

                                                                                                اخبار
امضای تفاهم نامة مشترک میان هیأت نجات غریق و غواصی با هیأت شنا استان تهران

 1400/1۲/1۹

غواصی،  و  غریق  نجات  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
زنجان  استان  غواصی  و  غریق  نجات  هیأت  انتخاباتی  مجمع 

با حضور علی  و  ریاست مهدی حیدری رئیس فدراسیون  به 
برگزار شد. غالمرضا  خلیلی مدیرکل ورزش و جوانان استان 
الیاسی، اسماعیل چهل  امیرانی و یوسف روحی سه نامزد این 
مجمع انتخاباتی بودند که از میان آنها یوسف روحی حداکثر 
آرای مأخوذه را به خود اختصاص داد و بدین ترتیب او برای 
مدت چهار سال ریاست هیأت نجات غریق و غواصی استان 

زنجان را عهده دار شد. 

                                                                                                اخبار
مجمع انتخاباتی هیأت نجات غریق و غواصی استان زنجان

 1400/1۲/16
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شیپشماره

غواصی،  و  غریق  نجات  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  غریق  نجات  فدراسیون  رئیس  حیدری  مهدی  حکم  با 
غواصی، امین جدیدی به عنوان سرپرست کمیتة غواصی آزاد 

فدراسیون منصوب شد. 

نفس  حبس  رشتة  در  آزاد  غواصی  مسابقات  دورة  نخستین 
شهید   175 خاطرة  و  یاد  گرامیداشت  منظور  به  )استاتیک( 

غواص برگزار شد.

غواصی،   و  غریق  نجات  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  برای حضور  ورزشکاران  وضعیت  ارزیابی  و  استعدادیابی 
دورة مسابقات  اولین  برگزاری  از  هدف  المللی  بین  میادین 

غواصی آزاد در رشتة حبس نفس )استاتیک( بود.

 اخبار

 اخبار

                                                                                               

                                                                                               

سرپرست کمیتة غواصی آزاد فدراسیون نجات غریق و غواصی منصوب شد
 1400/1۲/1۹

برگزاری نخستین دورة مسابقات غواصی آزاد در رشتة حبس نفس )استاتیک(
 1400/1۲/18

این دوره از رقابت ها با حضور 12 ورزشکار در تهران برگزار 
شد.

نفرات برتر شرکت کننده در مسابقات غواصی آزاد در رشتة 
حبس نفس )استاتیک( بدین شرح معرفی شدند:

 1- رضا زندی 
 2- محمد خلیل نژاد 

3- جمال قربانی 
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تـورهای  گذشته،  سال های  مغروقـان  آمـار  از  آمـده  عمـل  به 
سواحل  در  شده  رها  ماهیگیری 
دریـاچة سد کارون یکی از دالیل 
است،  عمدة غرق شدگی شناگران 
شنـاگران  گیـرافتـادن  به طوریکه 
در آنها نیمـی از غـرق شدگــی ها 
همیـن  بر  می دهـد،  تشکیـل  را 
رودخانة  سواحل  پاکسازی  اساس 
شهرستان های ایذه و دهدز در برنامه قرار گرفت تا به کاهش آمار 

مغروقان استان خوزستان کمک کند. 

برنامة  طبق  خوزستان  استان  غـواصی  و  غریـق  نجات  هیأت 
کمیتة  توسط  شده  پیش بینی 
این  شدگی  غرق  از  پیشگیری 
آمار  کاهش  راستای  در  و  هیأت 
سواحل  پاکسازی  طرح  مغروقان، 
و  ایـذه  شهرستان های  رودخـانه 
دهدز را اجرایی کرد. این طرح با 
همکاری فرمانداری، هالل احمر و 

ابدالی رئیس  به گفتة  انجام شد.  ایذه  محیط زیست شهرستان 
هیأت نجات غریق و غواصی استان خوزستان و طبق بررسی های 

با دیگر مسئوالن این اداره کل از حاضران در مجمع انتخاباتی 
بودند. مرتضی کرمی گزینة منتخب اعضای مجمع انتخاباتی 
هیأت نجات غریق و غواصی استان کردستان بود که با رأی موافق 

آنها برای مدت چهار سال ریاست این هیأت را بر عهده گرفت. 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، مجمع 
انتخاباتی هیأت نجات غریق و غواصی استان کردستان دوشنبه 23 
اسفندماه به ریاست مهدی حیدری رئیس فدراسیون برگزار شد. 
حامد جوالئی مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان همراه 

 اخبار

 اخبار

                                                                                               

                                                                                               

مجمع انتخاباتی هیأت نجات غریق و غواصی استان کردستان
 1400/1۲/۲3

پاکسازی سواحل رودخانة شهرستان های ایذه و دهدز
 1400/1۲/۲4

رود کارون
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رویدادهای تصویری

دورة مدرسی نجات غريق درجة 3 
آقايان، بانوان/ فدراسیون نجات غريق و غواصی

4 الی 14 دی ماه 1400

مدرس: دکتر افشین کثیر معلم مشاور عالی رئیس 
فدراسیون در امور آموزش و بین الملل/ مدرس 
بین المللی علوم نجات غريق و ايمنی در اماکن 

آبی/ عضو کمیتة آموزش/ عضو کمیسیون نجات 
فدراسیون جهانی نجات غريق/ عضو انجمن نجات 

غريق کانادا 
 محورهای تدريس: ارزيابی شناها و مهارت های 
نجات غريق، چگونگی ارزيابی اولیه در شرايط 

آسیب های نخاعی، چگونگی استفاده از لولة تنفس 
مصنوعی در مغروقان نوع يک، دو و سه، مهارت های 
تدريس در علوم نجات غريق، چگونگی استفاده از 
تلمبة تنفس مصنوعی )آمبوبگ(، چگونگی احیای 

قلبی - تنفسی در شرايط آسیب های نخاعی، تمرين 
و مرور مهارت های حیات بخشی در شرايط مختلف با 
استفاده از تجهیزات مرتبط، تمرين تدريس و ارزيابی 
و بهبود روش ها و فنون تدريس داوطلبان در استخر 
و خشكی، آزمون تدريس در استخر و خارج از آب، 

اخالق کار مرتبط با مدرسان 

رویدادهای تصویری
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با حضور دبیر هیأت نجات غریق و غواصی و مسئول کمیتة غواصی 
هیأت نجات غریق و غواصی استان ایالم در محل سد ایالم

با همکاری مشترک هیأت نجات غریق و غواصی و هیأت شنا، 
شیرجه و واترپلو استان گیالن 

مدت: دو روز
مدرس: علی پورمقبالن دبیر کمیتة حقوقی فدراسیون نجات 

غریق و غواصی 
شرکت کنندگان: رؤسای هیأت های شهرستان های استان، 
مسئوالن کمیته ها، برخی از مدرسان، پیشکسوتان و منجیان 

غریق استان گیالن 

رویدادهای تصویری
گردهمايی غواصان استان ايالم/ گرامیداشت ياد و 

خاطرة 175 شهید غواص 
1400/10/0۹

اولین کارگاه حقوقی ويژة منجیان غريق و  مديران 
اماکن آبی استان گیالن 

1400/10/11
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رویدادهای تصویری

رویدادهای تصویری

- با حضور مهدی حیدری و دکتر رواسی زاده رئیس و دبیر 
فدراسیون، حبیب خمجانی مسئول کمیتة آموزش و دکتر 

افشین کثیرمعلم مشاور عالی رئیس فدراسیون در امور آموزش 
و بین الملل

- بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مرتبط با چگونگی 
برگزاری دوره های آموزشی اعم از دوره های نجات غریق و 

آمادگی سالیانه به صورت واحد، بهره گیری از سرفصل واحد و 
مشترک در سطح کشور

- برگزاری کارگاه آموزشی  استفاده از تلمبة تنفس مصنوعی 
)آمبوبگ(، ماسک جیبی و ایر وی )مسیر تنفس(، به منظور 
آشنایی بیشتر مسئوالن کمیته های آموزش سراسر کشور

مدت: 2 روز 
مدرسان: محمد ناظری سرمربی تیم ملی نجات غریق، علی 

پورمقبالن دبیر کمیتة حقوقی فدراسیون، دکتر حمید شهنواز 
)دکتری فیزیولوژی(

شرکت کنندگان:  60 نفر از منجیان غریق منطقة آزاد اروند 
)آقایان، بانوان(

دورة همسان سازی ويژة مسئوالن کمیتة آموزش 
سراسر کشور 

1400/10/11

دورة مربیگری درجة 3 / منجیان غريق منطقة آزاد 
اروند/ خرمشهر 

1400/10/1۲



48

1400
70
کارگاه »اصول حیات بخشی در حوادث اماکن آبی« ششم

هیأت نجات غريق  و  غواصی جزيرة کیش
1400/10/۲3

اولین دورة همسان سازی مدرسان نجات غريق 
هیأت نجات غريق و غواصی استان سیستان و 

بلوچستان/ دهكدة المپیک ورزشی زاهدان 
1400/1۲/01

رویدادهای تصویری

دورة همسان سازی مدرسان نجات غريق مشهد با حضور رئیس فدراسیون
1400/11/0۹

در جریان این دورة آموزشی، حیدری 
شنوندة نقطه نظرات مدرسان شرکت 
مختلف  مسائل  با  رابطه  کننده در 
ابراز  بود، وی  شان  وضعیت  پیرامون 
برگزاری  استمرار  که  کرد  امیدواری 
سطح  افزایش  به  دوره هایی  چنین 
علمی و فنی مدرسان و همسان شدن 
آنها در سطح استان ها و سپس کشور 

کمک کند.

مدرس: دکتر افشین کثیر معلم مدرس ارشد بین المللی علوم 
نجات غریق و ایمنی در اماکن آبی

شرکت کنندگان: منجیان غریق، مدرسان و غواصان جزیرة کیش 
)آقایان، بانوان(

مدت:40ساعت 
مدرسان: مهدی ایران نژاد، لیال لواسانی 

ناظر: ادهم کرد مدیر کل ورزش و جوانان استان سیستان و 
بلوچستان 
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رویدادهای تصویری

رویدادهای تصویری

نشست مشترک کمیتة آب درمانی فدراسیون با 
مسئوالن استانی

1400/11/10

حضور مسئوالن هیأت نجات غريق و غواصي استان 
خوزستان همراه با حمید بني تمیم سرپرست اداره کل 

ورزش و جوانان خوزستان در راهپیمايي يوم اهلل 
۲۲ بهمن ماه

با حضور دکتر شادی قیاسی نایب رئیس فدراسیون، دکتر 
سجادی مسئول کمیتة آب درمانی، دکتر مینو نجفی سرپرست 

کمیتة پزشکی
مدت: 2 ساعت

شرکت کنندگان: رؤسای هیأت های استانی همراه با مسئوالن 
کمیته های آب درمانی و پزشکی 

محورهای مورد بحث:
-گزارش کلی از اولین دورة همسان سازی مدرسان تربیت آب 

درمان درجه 3 
  - تکمیل بانک اطالعاتی مربیان و مدرسان آب درمانی استان 

در  شرکت  متقاضیان  آمار  تقریبی  حصول  و  نیازسنجی   -
دوره های آب درمانی استان 

- اطالع رسانی در ارتباط با برگزاری دومین دورة همسان سازی 
مدرسان تربیت آب درمان درجه 3   

- فراخوان ثبت نام در دورة مربیگری آب درمانی درجه 3 در 
استان 

- تبیین و تشریح آئین نامة مربیگری آب درمانی 

نشست تخصصی آشنايی با »روانشناسی ورزش بانوان« 
هیأت نجات غريق و غواصی استان اردبیل /  به مناسبت 

چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و ايام 
اهلل دهة فجر / سالن همايش رضازاده

1400/11/17

شرکت کنندگان: 34 نفر از بانوان منجی غریق استان اردیبل
مدرس: خانم بهرو نایب رئیس هیأت نجات غریق و غواصی 

استان اردیبل
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برگزاری ۹ کارگاه توسط هیأت نجات غريق و غواصی 
استان البرز
1400/11/۲۲

هیأت نجات غریق و غواصی استان البرز با همکاری خانة شنای 
ایران در ایام اهلل دهة فجر اقدام به برگزاری 9 کارگاه آموزشی به 

صورت مجازی و رایگان در دو بخش آقایان و بانوان کرد.
شرکت کنندگان: 85 نفر 

دوره های برگزار شدة 
کمیتة غواصی  

1400/10/1 لغايت 1400/1۲/۲۹

تعداد نفرات
تعداد دوره 

و مجوز 
صادرشده

نام دوره رديف

305 157 CMAS-1غواصی اسكوبا 1

80 55 CMAS-2غواصی اسكوبا ۲

77 44 CMAS-3غواصی اسكوبا 3

44 5 مدرسی غواصی 4

46 3۹ غواصی امداد و نجات 5

7 10 غواصی در شب 6

56 4۲ غواصی جهت يابی 7

13 ۲ بازآموزی مدرسان 8

6۲8 354 تعداد کل ۹
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رویدادهای تصویری

شرکت کنندگان: 37 نفر
مدرسان: دکتر مرتضی محسنی، علی پورمقبالن، جعفر محسنی، 

مهدی آلولگی، علی شعبانی فرد 
محورهای تدریس: 

- قوانین و ضوابط اداری آئین نامه ها و اساسنامة بانک اطالعاتی 
اماکن آبی )دکتر مرتضی محسنی(  

- حقوق ورزشی مربیان و منجیان غریق )علی پورمقبالن(  
- مدیریت اماکن آبی و بهداشت )جعفر محسنی(  
 - آموزش بخش فنی و تأسیسات )مهدی آلولگی(

- امور فنی رشته های شنا، تأسیسات تجهیزات و وسایل کمک 
آموزشی )دکتر علی شعبانی فرد( 

ناظر: محسن رحمتی رئیس هیأت نجات غریق و غواصی استان 
چهار محال و بختیاری  

محورهای تدریس:  
مرور مباحث مرتبط با کمک های اولیه، امداد و نجات، تدریس 
مطالب جدید آموزشی، نحوة برگزاری و روش تدریس دوره های 

نجات غریق. 

وبیناردورة مديريت اماکن آبی / هیأت نجات غريق و 
غواصی منطقة آزاد اروند با همكاری هیأت شنا منطقة 

آزاد اروند
1400/1۲/0۲ 

دورة دانش افزايی مدرسان نجات غريق/ هیأت 
نجات غريق و غواصی استان چهار محال و بختیاری 

 1400/1۲/0۲
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مدت: 2 روز
شرکت کنندگان: داوران دو استان قم و آذربایجان شرقی 

مدرسان: حبیب خمجانی، علی پورمقبالن، سلیم کشاورزی، 
بابک نراقی، بیژن پیریایی  

محورهای آموزش:
قوانین و مقررات داوری مسابقات نجات غریق در دو بخش 
اجرایی  مقامات  وظایف  شرح  با  همراه  ساحلی  و  استخری 
داوران  حقوقی  مقررات  و  قوانین  مسابقات،  و منشی گری 

نجات غریق 

شرکت کنندگان دورة داوری: 28 داور از استان آذربایجان شرقی 
مدرسان: حبیب خمجانی، سلیم کشاورزی، بیژن پیریایی، بابک 

نراقی اصل، علی پورمقبالن 
شرکت کنندگان دورة مربیگری نجات غریق درجة 3: 56 نفر
مدرسان: محمد ناظری، علی پورمقبالن، دکتر حمید شهنواز

وبینار دورة مشترک داوری نجات غريق درجة 3
 استان های قم و آذربايجان شرقی 

وبیناردورة داوری و مربیگری نجات غريق درجة 3
هیأت نجات غريق و غواصی استان آذربايجان شرقی 

 1400/1۲/07
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شهیدانی که با دستان بسته ستاره شدند                                                                                          
 1400/10/06
بیش از سه دهه از عملیات کربالی چهار می گذرد اما تاریخ هیچ گاه مظلومیت و 
شجاعت رزمندگان این عملیات و به ویژه غواصانی که در آن با دستانی بسته آسمانی 

شدند را فراموش نمی کند. 
 35 که  رزمندگانی  غواصی،  و  غریق  نجات  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
)علیه السالم(،  نام های مقدس سیدالشهدا  به  بندهای منقش  پیشانی  با  سال پیش 
عباس )علیه السالم( و قاسم )علیه السالم( و اصغر )علیه السالم( به ساحل اروند رسیدند 
تکرار  شب  در  را  عاشورا  واقع  به  کنند  حماسه  برای  بستری  را  خروشان  آب  تا 

کردند؛ آنهایی که مظلومیت و شجاعت شان تداعی کنندة غربت و مظلومیت  اباعبداهلل الحسین )علیه السالم( و یاران باوفایش 
در روز عاشورا بود، رزمندگانی که بازگرداندن پیکرهای شهیدشان به وطن هم حماسه ای دیگر آفرید و بوی عطر سیب و 
کربال را در شهر به راه انداخت تا دوباره مظلومیت شهدای هشت سال دفاع مقدس یادآوری شود. تاریخ هیچ گاه مظلومیت 
و شجاعت رزمندگان عملیات کربالی 4 را فراموش نمی کند، به ویژه 175 شهید غواص، ستاره هایی که با دستانی بسته 

آسمانی شدند و بعد از سه دهه به میهن بازگشتند اما روشن تر از همیشه. 
به واقع آنها شهیدانی بودند که با دستانی بسته ستاره شدند. 

پیام تبریک رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی به مناسبت فرا رسیدن ایام اهلل دهة فجر                                                                                        
مهدی حیدری رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی طی پیامی فرا رسیدن 
ایام اهلل دهة فجر و چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی را 

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

مهدی حیدری آمده است:
“ایام اهلل دهة فجر از ایام الهی و اعجاز بزرگ قرن است که هر سال عزم پوالدی 

و مجاهدت های ملتی را یادآور می شود که با حماسه، اقتدار، رشادت و از خودگذشتگی خود و همچنین وحدت و یگانی 
با معمار کبیر انقالب حضرت امام خمینی )رحمت اهلل علیه(، این مرز و بوم را از یک حصار خارج کردند و استقالل و آزادی 
را در آن معنا بخشیدند. این پیروزی بزرگ و بی نظیر که در فرصتی تاریخی به دست آمد و نقطة عطف تاریخ معاصر ایران 

شد نه تنها برای امت ایران بلکه برای تمام جهان و به ویژه مستضعفان و محرومان سرآغازی برای بیداری و آگاهی بود. 
ایام شکوهمند دهة فجر که خاستگاه  و  انقالب اسالمی  فرا رسیدن چهل و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند  اینجانب 
دوبارة ارزش های اسالمی است را به رهبر فرزانة انقالب، ملت شهید پرور ایران و جامعة بزرگ نجات غریق و غواصی تبریک 
عرض کرده و ضمن زنده نگه داشتن یاد و خاطرة بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران، از درگاه خداوند برای ملت فجر آفرین 

و حق طلب توفیق روزافزون جهت صیانت از نهضت قاطعانة روح اهلل را آرزومندم.« 
                                                                                                            مهدی حیدری

                                                                                              رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی 

***

با خوانندگان
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تسلیت       
مهدی حیدری رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی طی پیامی درگذشت رضا صنیعی را تسلیت گفت. 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، رضا صنیعی مدیرکل 
پیشین دفتر امور مشترک فدراسیون ها دار فانی را وداع گفت. در همین راستا 
پیامی درگذشت  مهدی حیدری رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی طی 
صنیعی را به خانوادة وی و جامعة ورزش تسلیت گفت. در متن این پیام آمده 

است:
 إِنَّا هلِلَّ َو إِنَّا إِلَْیِه َراِجُعوَن

 درگذشت پیشکسوت و مدیر باسابقة ورزش ایران جناب آقای رضا صنیعی که 
در مدت زمان مدیریت خود با خدمت و تالش صادقانه اثرات بی بدیلی برای ورزش کشور داشته، موجب تأسف شده و خانوادة 

بزرگ ورزش کشور را داغدار کرد.  
 روحشان شاد و یادشان گرامی                                                                                      مهدی حیدری

                                                                                                             رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی
1400/11/12                                                                                                                           

تسلیت       
در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره ای جز تسلیم و رضا نیست.

جناب آقای عزیزاهلل فرضی پور، ریاست محترم هیأت نجات غریق و غواصی جزیرة کیش، 
درگذشت پدر بزرگوارتان را به شما و خانوادة محترمتان تسلیت عرض نموده و از خداوند 
دیگر  و  برای شما  و  خواستاریم  الهی  رحمت  و  غفران  درگذشته  عزیز  آن  برای  یکتا 

بازماندگان طول عمر همراه با صبر و سالمتی آرزومندیم.
روحشان شاد و یادشان گرامی                                                                          فدراسیون نجات غریق و غواصی

1400/10/26                                                                                                                           

تسلیت       
مهدي حیدري رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصي طي پیامي درگذشت والدة حسین سرپاش رئیس هیأت استان هرمزگان 

را تسلیت گفت. در متن این پیام آمده است:
کلُّ َمْن َعلیها َفان َو یبَقی َوْجُه َربَّک ذوالجالِل واالکراِم

جناب آقاي سرپاش 
ضایعة درگذشت مادر مؤمن و بزرگوارتان را از صمیم قلب تسلیت عرض می کنم. 
با موالیشان حضرت علی  را  امید که خداوند منان و متعال روح پاک آن مرحومه 
)علیه السالم( محشور نماید و به بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل عنایت فرماید. 

ما را در این غم سترگ و جانکاه شریک بدانید.
روحشان شاد و یادشان گرامی                                                                                    مهدی حیدری

                                                                                                           رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی
1400/11/27                                                                                                                           





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 کمتر از چهار صفحة A4 تهیه شود.

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

4. منابع مورد استفاده ذکر شود و در صورت تمایل یك قطعه عکس خود را همراه مطلب تهیه شده ارسال نمایید تا ضمیمة 
مقاله و چاپ شود. توجه داشته باشد که مقاالت ارسالي در صورت تأیید چاپ خواهند شد.






