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ورزش پساکرونایی و روزهای خوشی که در راه است

یسالمتورزشبااینکه.داردمااجتماعیوفردیزندگیدرمهمینقشاجتماعیمقولهیکعنوانبهورزش
اینکهاستآنگواهخوددهیم،کاهشرااجتماعیناهنجاریهایدیگرسوییازوتضمینراروحوجسم
.باشدآفریننقشماهمهزندگیدرمیتواندمیزانچهتامهمپدیده

وایراندرورزشتعطیلیشاهدآن،ازحاصلگرفتاریهایواتفاقاتوکروناویروسشیوعدلیلبهمتاسفانه
فحاتصدربیشککهبودیمایامیوروزهاشاهدماهمهاماباور،غیرقابلالبتهوتلخاتفاقاتی.بودیمجهان
بهانسانکهزمانازبرههایدرکهگفتخواهندسخنموردایندرآیندگانروزگاریومیماندماندگارتاریخ
جاییتاشدتحولوتغییردستخوشهمگانزندگیمنحوس،ویروسیخاطربهبودمسلحومسلطدانشوعلم
دوسالازپساکنونکهچراغیشد،خاموشهمآورنشاطوسالمتمحورپدیدهیکعنوانبهورزشچراغکه

.میداردواشادابیوتحرکبهراورزشپیکرهآننورتاللودوباره

نهاآبیندرکهعزیزانیدادیم،دستازهمراعزیزانمانودوستانازخیلیگذشتکهایامیوروزگارایندر
بیماریبرابردرکهاسطورههایی.میشدنددیدههماعضاپیوندوخاصبیمارانورزشافتخارآفرینانوقهرمانان

قدیرتاماباشندافتخارآفرینکشوروخودبرایرقابت،وورزشمیداندرتانکردندخمکمرروزگار،حکمتو
.شوندمعبوددیداررهسپاراینگونهتاشدآنبرالهی

حضورنیمبهورزش.شدزندهدوبارهپویاییوحرکتطبیعی،زندگیبهبازگشتوکروناکردنفروکشبا
وخاصبیمارانورزشفدراسیونآن،طبعبهوشدآغازنوازورزشیفعالیتهایوگرفتدوبارهجانورزشیها

.گرفتسرازراخودمسابقاتواردوهانیزاعضاپیوند

متیسالبرهموارهکهاعضاپیوندوخاصبیمارانورزشفدراسیونرئیسهاشمیفاطمهدکترحمایتهایبا
سراسردرستادیوصفیبخشهایدرهمکارانمانهمهصادقانهتالشهایوداردتوجهوتاکیدورزشکاران

.باشیممسابقاتواردوهابرپاییشاهدتاشدروشنمجموعه،ایندرورزشچراغکشور،

همهبرایمسابقاتواردوهابرگزاریهدفبااعضاپیوندوخاصبیمارانورزشدستاندرکارانبرنامهریزی
.رددبازگاعضاپیوندوخاصبیمارانورزشجامعهبهنشاطوامیددوبارهتاشدباعثپوششتحتگروههای
شویقتهدفبااستانیهیاتهایپرتالشروسایبرنامهریزیکشور،استانهایدرمختلفهمایشهایبرگزاری

همهرایبمسابقاتبرپاییبهفدراسیوناینرئیستوجهوتاکیدآنازمهمتروورزشبههدفجامعهترغیبو
ورزشکارانوقهرمانانرضایتمندیبیشک،کهاستخوشیروزهایبخشنویدپوشش،تحتگروههای
.داشتخواهدهمراهبهراکشورمان

اروانکاعزاموتشکیلبعددودرتامیداندمکلفراخوداعضاپیوندوخاصبیمارانورزشفدراسیوناکنون
یناچرختحتپوشش،گروههایبرایورزشیرویدادهایبرنامهریزیواسترالیاجهانیرقابتهایبهکیفی

ختسروزهایازپسکهزندگییابد،دگرمعناییزندگیبهامیدتادرآوردحرکتبهپرقدرترافدراسیون
.بدانیمبهتررابودنهاکناردرقدربایدماهمهوداشتخواهددگرمعناییکرونایی

سردبیر
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هدفانتخابواعزامکاروانکیفیبهرقابتهایپرثاسترالیابا
تخصصی روسای انجمن های ورزشی پیوند اعضا برگزار شدنشست 

یورزشکارانوقهرمانانخاطرهویادجلسهاینابتدایدر
فاتحهوصلواتذکربابودندگفتهلبیکراحقدعوتکه

عضوفرهادیزادمهیندکترادامهدر.شدداشتهگرامی
عیتوضوشرایطبهاشارهبافدراسیوناینرئیسههیات
واستورزشکارانسالمتمااولاولویت:گفتموجود
.شودتوجهمسالهاینبهاردوهادرباید

افزایشومالیوضعیتبهتوجهبا:دادادامهوی
خواهیماعزاممحدودیتشکبدوناعزامهزینههای

تدسالبتهاستسختشرایطکهمیدانیمهمهوداشت
الیممنابعتامیندنبالبهوداشتبرنخواهیمتالشاز

اعزامیکارواندرخودنفراتحداکثرازتاهستیم
.کنیماستفاده

لستانانگدر:کردتاکیدفدراسیونرئیسههیاتعضواین
ینبدرایرانشدباعثکهبودمربیاندرستانتخابهای
وبرسدسومیمقامبهباراولینبرایجهانقدرتهای

نایمااعتقاد.بودارزشمندیبسیارکارمهماینکسب
انمربیازوباشدروشنوشفافبایدچیزهمهکهاست

رصدمستمرصورتبهورزشکارانشرایطمیخواهیم
.نمایند

فنی،کمیتهتاییدومربیانشناختوانتخاباساسبر
قبالکههمانطوروشدخواهندمشخصاعزامینفرات
.استکیفیکارواناعزامماهدف،کردهایمتاکیدهم
یونفدراسدبیرموسویسیدمحسننشست،اینادامهدر

جهانیرقابتهایبهاعزامدرماهدف:کردنشانخاطر
تامهستیصدددرواستکیفیکاروانحضوراسترالیا،
عزامارقابتهااینبهرانفراتشایستهترینوبهترین
.کنیم
برایبیشتریشانسرشتههاازبرخی:دادادامهوی

یمهستتکمیلیبررسیهایحالدرودارندمدالکسب
با.ببریمرابهرهوریبیشترینموجودظرفیتهایازتا

دستازرافرصتهاازخیلیکروناییشرایطبهتوجه
ردداشت،وجودنیزمارقبایبرایشرایطاینامادادیم
ماندهباقیزمانازمضاعفتالشبابایدحاضرحال

ورمانکشبرایبتوانیمبازهمتابردرااستفادهبهترین
مخواستیملیتیمهایمربیاناز.کنیمافتخارکسب
دیجبایدتمریناتکنند،معرفیراخودنظرمدنفرات
بازیهااینآغازتاچندانیزمانکهچراشودگرفته
اتهستیمدیگراردوهایتدارکحالدرهمفعال.نداریم

.برسندمطلوبآمادگیبهورزشکاران
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عنوانهباعضاپیونددارتملیتیممربیبغدادیعلیرضا
وی.تپرداخخودنظراتنقطهبیانبهسخنگونخستین

گونهایبهراشرایطشدهبرگزاراردویدرکرداشاره
تاکنندرقابتهمبابازیکنان،همهکهکردیمچیدمان
.شودمشخصآنهاشایستگیوتوانمندیمیزان
درهککنیمانتخابگونهایبهرانفراتباید:گفتوی

احتمالاینکهچرابگیرندقرارمختلفسنیردههای
نمایندگانمسابقات،برگزاریزماندرداردوجود

.بروندکناررقابتهادورازوخوردههمبهکشورمان
ایاردوهتعدادامکانصورتدرکهاستاینمنپیشنهاد

مانانقهربتوانیمتاشودبیشتراعزامزمانتاملیتیم
.یمکنرقابتهااینراهیبیشترآمادگیباراکشورمان
همتنیسرویمیزملیتیممربیشیشهگرهامحسن
کهداریمارزشمندیتجربیاتقبلیمسابقاتاز:گفت
ایرشتههسایربارشتهاین.شوداستفادهآنهاازباید
سالهابایدورزشکاریکچراکهاستمتفاوتدیگر
.برسدمدالکسبدرجهبهتابدهدمسابقهوتمرین
ارتیمهنیازمندمیکنندکارتنیسرویمیزدرکهافرادی
دستبهتمرین،مستمرسالیانطولدرکههستند
.بگیردقرارنظرمدبایدمسالهاینومیآید

هاییرشتهرویکهباشداینبهترشاید:کردتاکیدوی
در.مکنیکاروبودهمتمرکزبیشترهستیممدالآورکه
المدتیمیوانفرادیدرمیتواندورزشکارهررشتهاین

تمثباثریکاروانکلیمدالهایتعداددراینوبگیرد
.دارد
بهنیزاعضاپیوندبولینگتیممربیخشنودیهادی
:کرددتاکینشستایندرحاضرافرادازدیگریکیعنوان
رانیورزشکاراوداردرامدالکسبشرایطبولینگرشته
آورمدالکشورمانبرایعرصهایندرمیتوانندکهداریم
.باشند
دبایوماندهبسیاریزمانبازیها،آغاززمانتا:افزودوی
سالمتکهزدرقمراشرایطیمناسب،برنامهریزیبا

صورتدردیگرسوییازوباشداولویتدرورزشکاران
تنفرافهرستدرتغییروجابجاییامکانمصدومیت،

.باشدداشتهوجوداعزامی
یزنکشورمانپتانکملیتیممربیامیریممتازمهدی

نایحاضرحالدرمامشکالتازیکی:گفتجمالتیدر
قرارسنیردهیکدرمامدالآورانازتعدادیکهاست

احتمالومدالآوریکاهشمعنیبهاینوگرفتهاند
یااسترالجهانیرقابتهایدرایراننمایندگانرودررویی

.است
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بینماورزشکارانازبرخیخوشبختانه:گفتوی
ورحضپتانکتیمدررشتههاسایرازوهستندرشتهای
کهچرامیکنیمکارقبلسنواتوروالطبق.دارند

رددادنشانانگلستانجهانیرقابتهایدرمامدالآوری
.میداریمبرگامدرستیمسیر

آوریمدالازنیزشناملیتیممربیاقبالیحسینمحمد
سالاز:افزودوگفتاخیرسالیانطیدررشتهاین

بودیممدالآورداشتیمحضورکهرویدادیهردر2007
جاونشدپرداختهورزشاینبهشایدوبایدکهآنطوراما

.شودگرفتهجدیترشنادارد
ورزشعنوانبهشنامانندورزشهایی:کردتاکیدوی
کههستیمشاهدهمجهاندرومیشوندشناختهمادر
یک،المپدرماتاریخکلاندازهبهآمریکاییقهرمانیک
جامننظربه.استکردهخودآنازراشناطالیمدال
اسبیمنفضایانگیزهایجادباکشورورزشمسئوالندارد
ازدوربهالبتهوهزینهکموآسانورزشاینبرایرا

وظرفیتهاازبتوانیمتاکنندفراهممصدومیت
.ببریمرااستفادهبهترینموجودپتانسیلهای

صدمهشناورزشکروناجریاندرمتاسفانه:دادادامهاو
وحمایتنیازمندمدالآوررشتهایناماخوردسختی
.استورزشمسئوالنخاصنگاه

.بودتنشسایندرحاضرافرادازدیگریکیداییاهللروح
ایطشربهاشارهباکشورماندوومیدانیملیتیممربی

ازامابودخوبیبسیاراردویاهوازاردوی:گفتموجود
جهانیرقابتهایآغازتازیادیفاصلهزمانی،نظر

ازبخاصیحسابآنروینمیتوانیموداشتاسترالیا
.کنیم
جهانیرقابتهایدومنفراترکورد:کردتصریحوی

ورزشکارانهمهازودادیمقرارمالکراانگلستان
دردهند،قرارشاخصعنوانبهرارکورداینخواستیم
هکاستاینمانظرونداریمتدارکاتیاردویدوومیدانی

اییشناسراخوداصلینفراتانتخابی،رقابتهایطیدر
همقهرمانانمدالشانسبایددیگرسوییازوکنیم

.شودبررسی
اسلنیوکمدالکسبدرخوبیسهمرشتهایندر:گفتاو

رتابهاپدرکهکنماشارههمنکتهاینبهبایدوداشتیم
اهیمخوسکورویرفتنبرایبیشتریمراتببهشانس
.داشت
هباشارهبااسکواشملیتیممربیحبیبپورریحانه
تانانگلسواسپانیارقابتهایدرمدالکسبموفقیت
درنمایندهاسکواشکهرویدادیدودر:کردتاکید
وبیخبسیارعملکردیخوشبختانهداشت،اعزامیکاروان
.دبودنموفقمدالکسبدرمانمایندگانهمهوداشتیم
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درنیم،کاستفادهاسکواشاعتالیبرایظرفیتهاتمامازبتوانیمآنکهبرای:کردتصریحوی
داداستعاگرتابپردازندرقابتبههمباویافتهحضورورزشکارانهمهدادیماجازهانتخابیها
ستنیرکوردیماورزشدارد،خاصیشرایطاسکواش.ببریمبهرهآنوجودوحضورازبودخاصی

نتضمیرااومدالآوریکهاستورزشکاریکفنومهارتبلکهباشدداشتهعددیمالککه
.میکند

بهردواتازهرشتههایجملهازرشتهایناینکهبهاشارهباتنیسملیتیممربیسفیدباف
هیچکهبودطبیعیوداشتیمراتنیسباراولینبرایانگلستاندر:گفتاست،جهانیرقابتهای
توجهباوستاانسانیسرمایهگذارینیازمندرشتهاین.باشیمنداشتهحریفانبهنسبتشناختی

میتوانندبدمینتونوپدلفوتبال،اسکواش،رشتههایازورزشکارانیرشته،اینشکلوماهیتبه
.باشندموفقهمتنیسدر

شکدونبباشد،داشتهرارشتهایندرحضورتواناییکهببینیمچهرهایاگر:کردتصریحوی
رایزنیحالدرفدراسیونکهاستزمیننداشتنمااصلیمشکلمتاسفانه.کردخواهیماستفاده

.کندفراهمورزشکارانبرایراالزمامکاناتتابوده
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ونزنجابهغربازمازندران،وگیالنبهشمالسمتازکهمیرودشماربهایرانمرکزیحوزهاستانهایازقزویناستان
مقدینوشتههایدرراقزوین.میباشدمحدودتهراناستانبهشرقسمتازومرکزیاستانبهجنوبسمتازهمدان،

موسسمنابهاشکانیانزماندرو«راژیا»قدیمیشهرهمانیونانتواریخدرو«سیاارسا»یا«ارساس»باستانیشهراروپا
.خواندهاند«اردپا»آن

میهنتمدنوتاریخاززرینیبرگیک،هرکهشدهشناساییباستانیتپهصدهاقزوینمنطقهدرکهبدانیدنیستبد
دشتایندریکجانشینیسالههزار9تمدننشانگرسگزآبادتپهحفاریتنهاودادهاندجایسینهدررااسالمیمان
رنقبهومادهاحکومتدورانبهقزوینمنطقهتاریخیسابقهوقدمتموجودمدارکواسناداساسبر.استحاصلخیز

شماربهمادهاقلمروازجزئیقزوینغربیجنوبوجنوبکوهستانیناحیهزمانآندر.میرسدمیالدازپیشنهم
تبدسآثاربررسی.داشتقرارکاسیهاوآشوراقوامجملهازمختلفقبایلواقوامتازوتاختموردهموارهکهمیرفت
ازپیشپنجموچهارمهزارههایدرمنطقهایندرکهمیدهدنشانبوئینزهرابخشدرقزویندشتجنوبازآمده
.دانستکهنفرهنگوتاریخباسرزمینیراکشورازمنطقهاینبایدکلدروبودهانسانیجماعتهایزیستگاهمیالد،

ورزشهیاتسرئیصحبتهایپایومیکنیمقدیمیاستاناینبهکوتاهسفریقزوین،استانباآشناییوتعریفاینبا
.مینشینیماستاناعضایپیوندوخاصبیماران

ردکقضاوتراریوالمپیکانتخابیمسابقاتمرحلهنهاییکههیاتیرئیسباگفتوگو
ورزش مصرف دارو را کاهش و امید به زندگی را افزایش می دهد : گلشاهی
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السکهاستپرتالشاماجوانمدیریگلشاهیمرتضی
قدیمیالبتهومذهبیخانوادهایدروقزویندر1365
مهندسیآموختهدانشاو.آمددنیابهاستاناین

نقزویآزاددانشگاهازجامداتطراحیرشتهدرمکانیک
حالدروداردمدیریتمدرکنیزارشدمقطعدرواست
تولیدشرکتدردولترسمیکارمندعنوانبهحاضر
(یرونوزارتتوابعهایشرکتاز)شهیدرجاییبرقنیروی
یکوکردهازدواج1394سالدراست،خدمتمشغول
.داردپسرفرزند

وشدیدآشناورزشباسالیچهازگلشاهیآقای
استانخاصبیمارانورزشهیاتبهکهشدچه

آمدید؟
بهکهبودمساله16اماکردمورزشسالگی10ازتقریبا
ردهمامروزبهتاوشدمعالقهمندتنیسرویمیزرشته
بههاینکبرعالوهرشتهایندر.دارمفعالیترشتهاین

وشدمعالقمندهمداوریبهبودمفعالورزشکارعنوان
داوریدورههایکردنسپریازبعد2010سالدر

داوریآزموندرشدمموفقملیو1،2،3درجه
1396سالدروشومقبولهمتنیسرویمیزبینالمللی

خابیانتمسابقاتمرحلهنهاییدرایرانیداورتنهابعنوان
.پرداختمقضاوتبههنگکنگدر2016ریوالمپیک

نمحسآقایطریقازخاصبیمارانهیاتبامنآشنایی
پیوندزتنیسرویمیملیتیمفعلیسرمربیشیشهگرها

اینآشنایناموکارکهنهمربیانازاو.بودکشوراعضای
حماتزکشوروقزوینتنیسرویمیزبرایکهاسترشته
ردهنکاشتباهاگر.استکشیدهارزندهایوزیادبسیار
هیاتوقترئیسنجفیفاطمهخانمبا1386سالباشم

درهیاتاینبنیانگذارواقعدرکهاستانخاصبیماران
ونچوشدمآشناشیشهگرهامحسنتوسطبود،قزوین
یستن)رشتهچندیندروقزویندرمسابقاتیبودقرار
اتهیعضویتبهشودبرگزار(دوومیدانیدارت،میز،روی

ایندوستانسایراتفاقبهودرآمدماستانخاصبیماران
.شدبرگزارقزویندرخوبینحوبهمسابقات

ردمنفعالیتآغازرقابت،اینبرگزاریواتفاقهمین
ونچمسابقاتاینازبعد.بودقزوینخاصبیمارانهیات

اینکناردرمیشدبرگزارقزویندرمتعددیاردویهای
.داشتمحضورمربیعنوانبهاستانارزندهمربی
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چهومی گذردسالچندهیاتدرشماحضورازو
دارید؟گرفتهصوتفعالیت هایازارزیابی

تفعالیبهمشغولهیاتدبیرعنوانبه97تا95سالاز
1397سالدرنجفیفاطمهخانمکنارهگیریباوبودم
هیاتاینرئیسعنوانبهمجمع،محترماعضایتوسط
اولساله4دورهاتمامباحاضرحالدر.شدمانتخاب
یاتهسرپرستعنوانبهاردیبهشتماهششمازریاستم
اریبرگزمقدماتانشااهللتاهستمفعالیتبهمشغول
.شودفراهمانتخاباتیمجمع

ازمنبرآوردبگویمبایدهیاتهوایوحالخصوصدر
فعلیشرایطازولیاستخوبقزوینهیاتوضعیت
جذببرایکهتالشهاییعلیرغمچوننیستمراضی

ارانورزشکولیمیکنیممختلفبخشهایدرورزشکاران
خوباصالاینکهنمیدهندنشانحضوربرایعالقهای
.نیست
لومعدانشگاهمختلفمسووالنبارایزنیحالدرهماالن

واستانداریاجتماعیحوزهبامرتبطمدیرانوپزشکی
قزوینمرکزسیمایوصدابخصوصوقزوینشهرداری
رادخوهدفجامعهازبیشتریبخشبتوانیمتاهستیم
.کنیمجذب

کردمآغازهیاتاینخوببچههایباراکارمکهروزیاز
متیاردویهایشد،ثبتمنبراییادماندنیبهلحظات

بههاشیشهگرمحسنکناردرکردنکاروتنیسرویمیز
مسرتبرایمرشتهاینخوبوباصفابچههایهمراه
کردم،کسبراخوبیبسیارتجربیاتوبودبخش

دستازایامایندرراعزیزاناینازبرخیمتاسفانه
فرصتاینازواستکنندهناراحتاینکهدادیم

.دارممغفرتطلبآنهاهمهبرایوکردهاستفاده
بلقسالهایدرکهمتعددیمیزبانیهایدیگرسوییاز
تلذواقعامنبرایداشتیماستانشرایطبهتوجهبا

همقزویناستانتنیسرویمیزهیاتدرچونبود،بخش
متعددمیزبانیهایبخشآندرداشتممسئولیت
ابسالهاآندرداشتیم،رابینالمللیحتیوکشوری
طشرایاینبرایمداشتمهمکمیسناینکهبهتوجه
ومیزبانیهااینوبودداشتنیدوستوجذابخیلی
اعثببینالمللیوداخلیمسابقاتدرخاصشرایطایجاد

ودشکاریاموشخصیزندگیدرمنتجربیاتافزایش
ازکهتجربیاتیمدیونرافعلیموفقیتهایازخیلی
.میدانمآوردم،دستبهورزش

درورحضداشتمفدراسیونایندرکهموفقیتیبهترین
هبسوئدکشوردرجهاناعضاپیوندقهرمانیمسابقات
باهکبودکشورمانتنیسرویمیزملیتیممربیعنوان
محمودمرحومتیشهگران،کیوانتیم،اعضایهمت

بهارخوبیبسیارنتایجفتاحیبابکمرحوموسرحدی
.آوردیمدست

داریدباشدمتفاوتکهخاطره ایسال هاایندرو
بگویید؟برایمان
ابقاتمسفینالقضاوتبهدارمکهورزشیخاطرهبهترین
جنوبمنطقهدر(برزیل)ریو2016المپیکانتخابی
.میگرددبازهنگکنگکشوردروآسیاشرق

سرداوریدورهدرموفقیتعدمبههممنخاطرهبدترین
رگزاربتهراندرکرهایمدرستوسطکهبودالمللیبین
همکالسدروآمادهکامالدورهایندرحضوربرایشد،

دلیلهبمتاسفانهولیبودمگرفتهفرارامطالببخوبی
همنآبهمسلطکامالکهسئوالیبهدادنپاسخاشتباه
.کنمکسبراالزمامتیازنتوانستمبودم،

افزایشدرورزشنقشخصوصدرنظریچهو
خاصبیمارانجامعهویژهبهوورزشکارانروحیه
دارید؟
لبیبدیخاص،بیمارانورزشکارانروحیهدرورزشنقش
بهجسمیسالمتافزایشبرعالوهکردنورزش.است

بیندرزندگیبهامیدارتقاءوروحیسالمتافزایش
خاصبیماریهایدچارکهافرادیبویژهجامعهآحاد

تلفمخطرقازحتمامیبایستیکهمیگرددبازهستند
ماهتماورزشیمحیطهایبهافراداینحضوربهنسبت
.ورزید

روحیداروهایازخیلیمصرفقشر،اینکردنورزشبا
ازکشوربرایاینومییابدکاهشجسمیحتیوروانی
اهمیتحائزبسیارداورهامصرفدرصرفهجوییحیث
کهخاصیبیمارانورزشکارانبیندرآننتیجهکهاست
مشهودمیکنندورزشمرتبصورتبهحاضرحالدر

.است
ارهاشهماهمیتحائزومهمنکتهایذکربهبایداینجادر

وخاصبیمارانورزشفدراسیونتشکیلآنوکنم
ردکتخانمسرکارزحماتازداردجاکهاستاعضاپیوند

.کنمتشکروتقدیرویهمکارانسایروهاشمی
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ادارهNGOهمانیانهادمردمسازمانهایبصورتوهستندشکلاینبهفدراسیونفاقدمعموالدیگرکشورهای
میروندمیدانبهویافتهحضورشخصیهزینهباوامرمتولیانازمجوزاخذباجهان،قهرمانیمسابقاتدرحتی.میشوند

تهایرقاببهاعزاموکشوریمسابقاتداخلی،اردوهایفدراسیون،رئیستالشباوتنگناهاتمامیوجودباایراندراما
داردیونفدراساینبنیانگذارانوحامیانازتشکروتقدیرجایخوداینکهمیشودانجامفدراسیونهزینهبامرزیبرون
.ببرندرابهینهاستفادهموقعیتاینازورزشکارانبایستیمیکه

ورزشدردنکرکارموجود،مشکالتواقتصادیشرایطدلیلبهگذشتهسالدویکیدرکهبگویمبایدهمرااینالبته
گامهایتوانستاستانی،هیاتهایبهکمکودرستبرنامهریزیبافدراسیونبحمداهللولیشدهدشواروسختبسیار
نیسرویمیزتتیمباباراولینبرایوقتی.بردارداعضاپیوندوخاصبیمارانورزشکارانمنافعازدفاعراستایدررابلندی
تنگرفنظردربدونورزشکارانمودتودوستیعالقمندی،پیگیری،شدمسوئدجهانیمسابقاتراهیاعضاپیوند

واقعاهکندیدمسالمرقابتکناردررفاقتودوستیجزچیزیوبودجالببسیاربرایم...ونژادیسنی،محدودیتهای
.کردجلبرانظرم

است؟صورتچهبهورزشکارانباهیاتارتباطو
ازولیندارمقطعاراورزشکارانتکتکباتماسامکانالبتهبگیرمخبرهیاتورزشکاراناحوالازمیکنمسعیمعموال

رادافتعدادورزشبهخاصبیمارانورزشکاراندعوتبابتوانیماگر.هستمورزشکاراناحوالجویایکمیتههامسووالن
ودبخواهیمهیاتاینورزشکارانبیندرخوبیپیشرفتورشدشاهدشکبدوندهیم،افزایشراخودپوششتحت
راخاصرانبیماوگرفتیاریپزشکانجامعهوصداوسیماازبایدمسیرایندر.استکمیتمولودهمیشهکیفیتچراکه

ازعضیبونیستمفیدخاصبیمارانبرایورزشیهرکهاستضروریهمنکتهاینبهتوجهالبتهکرد،دعوتورزشبه
.بودخواهندآسیبزاومضرهمخیلینیستندمفیداینکهبرعالوهرشتهها
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کردید؟چهمحدودیت هاوکروناباایامایندرو
الساواسطازولیبودیمتعطیلتقریباکرونااوجدر

وبهداشتیپروتکلهایرعایتبارابرنامههایمان1400
تنیسرویمیزوتیراندازیرشتههایدرنفراتحداقل
مسابقاتمیزبانهم1400زمستاندروکردیمآغاز

خشبدودرکشوراعضایپیوندتنیسرویمیزقهرمانی
وتهگرفصورتبرنامهریزیهایبا.بودیمبانوانوآقایان

داریمسراغفدراسیونوورزشکاراندرکهاهتمامی
پیشرفتهایشاهددورچنداننهآیندهایدربیشک
طحسمقایسهالبتهکهبودخواهیمبخشایندربهتری

باگذشتهسالچنددرمختلفرشتههایورزشکاران
عشرو.استصحبتاینگویایخودفعلی،ورزشکاران

تنهاونیستسنبهمنوطخاصبیمارانبرایورزش
عنواساسبرمناسبورزشیرشتهانتخابمهمنکته

.میباشدفردیروحیاتوفیزیکسن،،بیماری
ویزتنیسرویمورزشکارانقزویناستاندرخوشبختانه
ههارشتسایربهنسبتبهتریپیشرفتدوومیدانی
ازماااستبهتربانواناوضاعهمگانی،حیثازوداشتهاند

هدفبیشترینالبتهصدوآقایان،اوضاعقهرمانیحیث
.استهدفجامعهبیندرورزشکردنهمگانیما

اباستاننهادهایسایرومربوطهنهادهایهمکاری
است؟چگونههیات

ولیدارندخوبیهمکاریاستاندرمربوطهنهادهای
خاصبیمارانجامعهبیندرورزشسطحافزایشبرای
هایدستگاهکهاستایننیازمندحتماونیستکافی

مامنابعوامکاناتچراکهکنندهمکاریمابامختلف

راهمهبهکاملوجامعرسیدگیامکانومحدودبسیار
ردکهاختصاصیفضایهیچمتاسفانه.نداریمقطعا
هیاتهایسایرسالنهایازونداریمباشد،هیاتاختیار
.میکنیماستفادهورزشی

هچاینکهمی پرسم،دوستاناکثرازراسئوالاین
ودمی ششماناراحتییاخوشحالیباعثچیزهایی

خارجوداخلدرشمامحبوبورزشیچهرهیاو
است؟گزینه هاییچه

هیاهوازدوربهزندگیوبودنشادخاطر،آرامشداشتن
درهموطنانمشرایطاینکهازودارمدوستخیلیرا

....وبهداشتیواقتصادیحیثازکشورجاهایازخیلی
ردمودر.میشودمنناراحتیباعثشدتبهنیستخوب
رارونالدوکریستیانووداییعلیمنورزشی،چهره

سبزیقورمههممنعالقهموردغذای.میکنمانتخاب
.ندارمچندانیحساسیتمواردسایردرواست

گوگفت واینپایاندرکهماندهکالمییاحرفیو
.کنیمصحبتآنمورددربخواهید

فدراسیوندبیرورئیسزحماتازداردجاپایاندر
رازیادیزحماتکهمجموعهاینزحمتکشوکادر
درمهمکارانهمهازهمچنین.کنمتشکرمیشوندمتقبل
برایدلوجانازخالصانهکهقزویناستانهیات

تالشاعضاپیوندوخاصبیمارانورزشسربلندی
ایرانیوایراندارمآرزوومیکنمقدردانیهممیکنند
یزندگشرایطبهتریندرسالمت،وسربلندهمیشه

.کند
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میتاالسبهمبتالافراددرراآهنمیزانخونتزریق
کهغذاهاییکردفراموشنبایدمیدهد،البتهافزایش
.میشودبدنجذبکهداردآهنمیشوداستفاده
یزانمایناستپایینخونهموگلوبینکههنگامی
.مییابدافزایشجذب

ماننداست،کمآنانخونهموگلوبینکهافرادی
بهمبتالیانیادارندمتوسطتاالسمیکهافرادی

نمیکنند،خونتزریقمنظمکهتاالسمیماژور
دموجوآهنمیزانتنهانهغذایی،رژیمبامیتوانند

خونآهنمیزانبلکهاستفادهموردغذاییمواددر
.دهندکاهشنیزراخود

موجودآهندارد؛وجودآهننوعدوغذاییمواددر
مواددرموجودآهنو(گوشتآهن)قرمزگوشتدر

.غیرگوشتیغذایی

گوشتآهن
گوشتجملهازقرمزگوشتهایدرگوشتآهن
وگانپرندگوشتپررنگقسمتهایوگوسفندگاو،
وماهیصدف،ساردین،مثلدریاییغذاهاینیز

استآهنغنیمنابعازیکیجگر.داردوجودغیره
رفمصکمترغذانوعاینازکنیدسعیبنابراین
ارقرخودغذاییبرنامهدرراسویاآنجایبهوکرده
کلیبهراماهیومرغگوشت،نبایدالبته.دهید
وادمحاویکودکانبرایمواداینزیرابگذاریدکنار

.هستندنیزدیگریارزشباغذایی

باشدهتهیهغذاییکصرفازپسمتوسططوربه
بدنجذبآهن،ازدرصد35حدودقرمز،گوشت
40تا10ازمیزانایناستممکنولیمیشود
یایرشمصرفبهبستگیامراین.باشدمتغیردرصد

،شیر،کلسیم.داردغذاباهمراهشیریفرآوردههای
کاهشراآهنجذبمیزانخامهوماستپنیر،

خودگوشتیغذایباهمراهکنیدسعی،میدهند
یرشازغذاهاپختندریاوبنوشیدشیرلیوانیک

.کنیداستفاده

ودسفیسسباالزانیاغذاهانوعاینازخوبینمونه
میشوندمخلوطفراوانپنیرباکهپنیر،اسپاگتیهایی

شیروماستبامیشودهمراخورشتها.است...و
بایدروزانهمصرفموردشیر.کردمصرفیاتهیه

یرشمصرفآنکهویژهبهباشدسیسی500حداقل
اقچازاگر.میکندجلوگیرینیزاستخوانپوکیاز

بدونرشییاچرییکموسبکشیرازنگرانید،شدن
ردداراغلیظشیرهایکلسیممقدارهمانکهچربی

.کنیداستفاده

گوشتیغیرمواددرموجودآهن
متخجملهازغذاییموادازوسیعیطیفدرآهناین
،سبزیجاتغالت،ازشدهتهیهغذاهایشکالت،مرغ،
،(هویحوسیبزمینی)ریشهدارسبزیجاتمیوه،

غیرموادازآهنجذب.داردوجودعدسوحبوبات
درموجودآهنجذبازکمترمراتببهگوشتی
هایغذاترکیباتبهبستهمیزانایناستگوشت
اتلبنیوغالت.میکندتغییربرابر20تامصرفی
کهغذاهاییامامیشوندآهنجذبکاهشموجب
ازعبارتندمیشودجذببیشترآنهادرموجودآهن
گوشت،.دارندغنیCویتامینکهسبزیجاتیومیوه
.سرکهوسسترشیجات،البتهومرغوماهی

تاالسمی و رژیم غذایی
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.داردوجودآهنغذایی،مواداکثردرزیرااستمشکلبسیارآهندارغذاهایخوردنازپرهیز
وودمیشجذبآنانازکمتریآهنکهغذاهاییبیشترمصرفازترکیییمیتواندغذاییرژیم

موجبکهغذاهاییدرباره.باشدمیشود،جذبآنانازبیشتریآهنکهغذاهاییکمترمصرف
:میکنیمصحبتبیشترکمیمیشوند،آهنجذبافزایشیاکاهش

:میشوندآهنجذبکاهشموجبکهغذاهایی

غالت-1
ینویتاماثراتباوکاهشرابدندرشدهجذبآهنسویا،وبرنجدوسر،جوذرت،گندم،سبوس
Cنیدکمصرفباهمراغالتوشیرکنیدسعی.میکندمقابلهمیدهد،افزایشراآهنجذبکه.

بهان،انگلستمانندکشورهابعضیدرکهچراشوددقتغالتآردهایمحتویاتبهحتماالبته
.میشوداضافهآهنآردها

غذاهایدرپروتئیننوعایناز.میدهدکاهشرابدندرآهنجذبمیزاننیزسویاپروتئین
.دادآنهابهبهتریطعمادویهافزودنباوکرداستفادهخوبیبهمیتوانمختلف
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ادویه جاتوقهوهچای،-
جذبمیزاناز(آویشن)ادویهجاتازبعضیوقهوهچای،
قهوهیاچایهستیدمایلقدرهرروزانه.میکاهدآهن

شیرابراآناستبهترالبتهغذا،باهمراهویژهبهبنوشید
آنتیاکسیدانمنبعیکحالعیندرچای.کنیدهمراه
.پرداختخواهیمآنبهبعدکهاستخوب

لبنیات-3
ومیکاهندبدندرآهنجذبمیزانازماستوپنیرشیر،

سیارباستخوانپوکیازجلوگیریبرایهمکلسیممصرف
رنامهببهبیشتریلبنیموادهرچهبنابراین.استضروری
کمپنیرهایوشیرها.استبهترکنید،اضافهخودغذایی
یپرچربپنیروشیرمیزانهمانبهچربیبدونیاچرب
یناهستید،خودوزنمراقبکهصورتیدرودارندکلسیم

بایدشیرسیسی500حداقل.کنیدمصرفرالبنیاتنوع
.شودمصرفروزدر

می شوندآهنجذبافزایشموجبکهغذاهایی

Cویتامین-1

.داردوجودسبزیجاتوآبمیوههامیوهها،درCویتامین
یاذاغباپرتقالآبویژهبهمیوهآبآشامیدنازاستبهتر

هقهویاچایفنجانیکآنجایبه.شودپرهیزصبحانه
همچنین.میکندجلوگیریآهنجذباززیرااستبهتر

آهنجذبماءالشعیر.کنیدآنجایگزینراشیرمیتوانید
پرهیزغذاباآننوشیدنازبنابراینمیدهد،افزایشرا

با.تاسبالمانعآجیلبایاوتنهاییبهآنمصرفاماکنید
ندهستخوبیآنتیاکسیدانهایمیوهآبومیوهاین،وجود

راتبمبهآبپزسبزیجات.شوندمصرفبایدتنهاییبهو
حلآبدرویتامینزیراهستندCویتامینحاویکمتر

.میشود

دریاییغذاهایوماهیمرغ،گوشت،-2
آهنجذبموجببلکهدارند،فراوانآهنتنهانهغذاهااین

اقالنهعالبته.میشوندنیزغیرگوشتیغذاهایازبیشتری
یرازکنیدحذفخودغذاییبرنامهازراآنهاهمهکهنیست
برایویژهبهکههستنددیگریارزندهمغذیمواددارای

.استضروریجوانانوکودکان

سسسرکه،پیچ،کلمترشی جات،-3
هویجوپیازترشی،اضافهبهنامبردهغذاییموادهمه

.میشوندآهنبیشترجذبموجب
مصرفچاوداردانههایونانباترشیجات،کهصورتیدر

.شدخواهدبیشترهمبازآهنجذبمیزانشود

غذادراکسیدان هاآنتی
ازکهآندلیلبهغذاییبرنامهدرمواداینوجود

ورتضرمیکاهند،بسیارشدناکسیدهازناشیخسارتهای
وقلبیبیماریهایازپیشگیریدرمهمینقشآنها.دارد

راوانفجذبدلیلبهتاالسمیبیمار.میکنندایفاسرطان
مواجهشدناکسیدهازناشیخطراتبارابدنآهن،

ازمهماکسیدانهایآنتیمصرفبایدروایناز.میسازد
وفالوونوییدها،کاروتنوییدها،Cویتامین،Eویتامینجمله

.گیردقرارتاکیدمورد...

Eویتامین-1

نشانابررسیه.استآنتیاکسیدانمهمترینویتامیناین
ازتاالسمیکبیمارانبدندرEویتامینمیزانمیدهد
ممکنامراین.استپایینترمراتببهغیرتاالسمیکافراد
Eتامینویبهبیشترنیازیاومصرفکمبوددلیلبهاست

کههنگامیشدهمشخصمتعدد،بررسیهایدر.باشد
نویتامیاینسطحمیشود،دادهفردبهاضافهEویتامین

کپزشپیشنهادصورتدراینوجودبا.میرودباالخوندر
آنجذبراهبهترینEویتامینقرصهایمصرفبرمبنی

.غذاستطریقاز

منبعبهترینواستفراوانچرب،غذاهایدرEویتامین
(یاسوروغنونخل،زیتون،آفتایگردان)گیاهیروغنهایآن

ودموجچربینوعزیرااستزیتونروغنآنهابهترین.است
ورهایکشدر.میکندپیشگیریقلبیبیماریهایازآندر

،یونان)میشودمصرفزیادزیتونروغنکهمدیترانهای
ازمترکقلبیبیماریهایمیزان(ایتالیاواسپانیاپرتقال،

.استشمالیاروپایکشورهای
ازشدنسرخدرآرامیبهEویتامینکهباشیدداشتهدقت
روغنازEویتامینجذبراهبهترینبنابراین.میرودمیان
افهاضغذاپختمراحلآخریندرتقریباکهاستآنزیتون
.شوداستفادهسسعنوانبهپختازپسحتییاشود
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وآبپزسبزیجاتمرغ،ماهی،بهکردناضافهبرایخوشمزهایسسلیمو،باهمراهزیتونروغنمثال
غذاهانپختبرایشدهتصفیهنوعازوخوردنبرایآنبوداروطبیعیترنوعازمیتوانید.استساالد

.کنیداستفاده
ربعالوهلبنیمواد.گوشتومرغتخمخشکبار،غالت،لبنی،موادازعبارتندEویتامیندیگرمنابع
ازسرشارحالعیندروکردهپیشگیرینیزغذاییموادآهنجذبازهستندEویتامینحاویآنکه

.میشوداستخوانهاپوکیازمانعکههستندهمکلسیم
نبدوشیرهای.بنوشیدراآنغذاباهمراهیاوکنیدامتحانخودغذاهایدرراشیرمصرفمیتوانید
.استیکیآنهاکلسیممیزانولیدارندکمتریEویتامینچربی،

Cویتامین-2

آنتیCویتامینگرچهروایناز.میشودغیرگوشتیغذاییموادازآهنجذبموجبCویتامین
یغیرگوشتغذاهایباهمراهآنحاویمتعددغذاهایاستفادهمیشود،محسوبقویبسیاراکسیدان
بهکهامدیاینترتاالسمیکبیمارانتوجهموردبایدویژهبهامراین.شودمحدودبایدفراوان،آهندارای
.گیردقرارنمیکنندخونتعویضمرتبطور

هبراخودآبمیوهیاومیوهاستبهتر.داردوجودسبزیجاتومیوهآبمیوه،درهمهازبیشCویتامین
موادکارشناسان.غذاصرفازپسبالفاصلهوهمراهبهنهکنیدمیلغذاییوعدههایبینوتنهایی
.کردمصرفسبزیجاتومیوهوعده5بایدروزانهمیگویندغذایی

فنصپرتقال،موز،گالبی،سیب،جملهازمیوهقطعهیکمیوه،آبلیوانیکشاملبایدوعدههر
حلآبدرCویتامین.باشدکوچکساالدیالوبیاسبزکدو،هویچ،فرنگی،گوجهعددیک،گریبفروت

پختنصورتدر.میشودآبواردجداCویتامینآب،درسبزیجاتپختصورتدربنابراینمیشود
وزیتونروغنباهمراهشدهپختهسبزیجاتمصرف.میشودحفظآنویتامینبخارباسبزیجات
باCویتامینوEویتامین.هستنیزخوشمزهکهاستمغذیوسبکغذایوعدهیکلیموترش
.کنیدآغشتهزیتونروغنبهراخودسبزیجاتبنابراینمیشوندجذببهتریکدیگر

رنگنارنجییازردگیاهان-3
دارایسبزیجاتوپرتقالفرنگی،گوجهذرت،زرد،کدویهویح،ازعبارتندزردمایهحاویغذاهای
باراآنهابایدوفراوانندCویتامینحاوینیزغذاییمواداین.اسفناجمانندپررنگسبزبرگهای
همارآنهابنابراینمیشوندجذببیشترروغنوچربیحاویغذاهایازمواداین.کردمصرفاحتیاط
دلیلهمینبهمیروندمیانازشدیدحرارتدرکارتنوئیدها.کنیدمصرفزیتونروغنبااستبهتر
.کنیدطبخکوتاهمدتدروکمحرارتباراآنهاباید

فالوانونیدها-4
یآنتکنید،میلچایباراخودغذایکهصورتیدر.دارندوجودمیوههاوسبزیجاتچای،درمواداین

نیدکاضافهشیرآنبهاگرویژهبهغذاآهنجذبازچایولیکردنخواهیدبدنواردزیادیاکسیدان
8بایدوزانهرباشیدداشتهیادبهوبنوشیدچایفنجانچندینروزانهکنیدسعی.خواهدکردجلوگیری

.بنوشیدبدنآبتامینبرایمایعاتلیوان

15



سفیر زندگی
1401تابستان –فصلنامه داخلی فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا 

این،داردقدمتسالصدهادارتبازیکهدیدخواهیمباشیمداشتهتاریخصفحاتبرمروریاگر
زماندرآنهافراغتاوقاتپرکردنجهتسربازانبیندرمعمولبسیارورزشیابتدادربازی
.استشدهتبدیلحرفهایوجذابورزشیکبهامروزامابودجنگ

شیوهایوشکلآنازبعدامامیشددنبالخاصیسیاقوسبکبهدارتورزشجنگزماندر
القهمندعبسیاردارتورزشبهانگلیسیهامیالدیبیستمقرناویلاز.گرفتخودبهمتفاوت
روزامتازمانآنازکهکردندتاسیسرادارتتیمهایوباشگاههاورزش،اینانجامبرایوشدند

.میشودبرگزارلندندردارتمسابقاتبزرگترین

جهانیجنگدلیلبهکهوقفهایازپسوشدتاسیس1924سالدردارتبینالمللیانجمن
حالدروکردآغازراخودکاررسما1976سالدررشتهاینجهانیفدراسیوندادرویدوم

.هستندفدراسیوناینعضوکشور66حاضر

ما مرهون تالش ورزشکاران، موفقیت های : افضلی

مربیان و حمایت مسئوالن فدراسیون استدانش 
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ابوخوشنامقهرمانانازیکیبامعرفیومقدمهاینبا
ازافضلیمرتضیمیکنیم،گفتوگودارتورزشاخالق

اعضایپیوندملیتیمعضووایراندارتملیپوشان
.کشورمان

بهتاکنشروعخودتمعرفیازاولجانمرتضی
.برسیمبعدیسئوال های

و1355سالشهریورماهدهمافضلیارانی،مرتضیسید
.شدمبزرگوآمدمدنیابهارتشیخانوادهدر

بودند؟ارتشدرپدر
طهواسبهمنوبودندارتشدریایینیرویدرپدرمبله،

راکودکیدوراننظامیمحیطیدرداشتکهشغلی
.کردمسپری

می کنی؟چهاالنو
باشگاههاواداراتدروهستمدارتمربیحاضرحالدر

.میدهمآموزشرارشتهاینبهعالقهمندان

ورزشکاردارم،شناختتوازکهجاییتامرتضی
هستی؟شادیاماآرام
هروحیکردمسعیهمیشهامانیستمشلوغیاهلزیاد

ازنیحدبهمیکنمشکرهمراخدارباشم،داشتهشادی
.ندارمگالیهایوشدهفراهمچیزهمهآرام،زندگییک
کار،ردپیشرفتبهفقطزندگیبرنامههایمورددرالبته
ازمیکنمسعیومیکنمفکرخانوادهآرامشوورزش

هرهبشکلبهترینبهدارم،زندگیدرکهفرصتهایی
.ببرم

شدی؟عالقه منددارتبهسالهچندو
دارتورزشیرشتهواردکهبود1383سالازتقریبا
.میشودسال19حدوداالنشدم،

دارت؟چراو
تمداشدوستیشدم،آشنارشتهاینباسادهخیلیمن
ورزشبهزمانهمانازمنوشدآشناییاینباعثکه

کردمسعیهمامروزتازمانآناز.شدمعالقهمنددارت
سطحدردارتورزشدرتادهمانجامرامختلفتمرینات

ورزشاینحرفهایصورتبههماالنوبگیرمقرارعالی
.میکنمدنبالرا

17



سفیر زندگی
1401تابستان –فصلنامه داخلی فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا 

بیمارانورزشهیاترئیسومنباشد،عجیبوجالبخودنوبهبهآشناییشیوهاینشایدالبته
شدمآشناورزشاینبامنوشدصحبتاتفاقیخیلیکهبودیمنشستهتاکسیدراصفهانخاص

بیمارانورزشجامعهخدمتدرهمامروزتاوشدهفدراسیونمسابقاتوارد1382سالازو
.هستماعضاپیوندوخاص

داشتی؟حضورهمدوومیدانیدرکارابتدایدرنکنماشتباهاگر
مهنقرهوطالمدالچندشدمموفقکهداشتمفعالیتهمدوومیدانیرشتهدرکاراوایلبله،

.بگیرم

نرود؟یادتازوقتهیچکهخوردرقمخوبیاتفاقسال هاایندرو
یجهانرقابتهایدربود،دارترشتهدرجهانطالیمدالدوگرفتنمنورزشیاتفاقبهترین
بودمایرانیاعزامکارواناعضایازیکیشدبرگزاراسپانیاماالگایشهرمیزبانیبهکهاعضاپیوند

.ستنیوصفقابلوبودخوبیبسیارحس.بگیرمرقابتهاایندررازحماتممزدشدمموفقو
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بزرگخانوادهازقهرمانیوورزشکاریکعنوانبه
امبرایورزشنقشازاعضا،پیوندوخاصبیماران

.بگو
معجزهخاصبیمارانبرایورزشکهاستاینواقعیت
بمبیکمثلورزش.دیدهامبارهارااینمنومیکند
زچیهمهمیشودبیماربدنواردوقتیکهمیماندانرژی

برههایدرمیشودباعثحتیودادهقرارتحتالشعاعرا
.کندفراموشهمرابیماریفرد،زماناز

ینبتفاوتیچهداشتیحضورکهرقابت هاییدرو
تفاوتیاصالدیدی؟خارجیوایرانیورزشکاران

داشت؟وجود
قهرمانانوخارجیرقبایازلحاظهرازماورزشکاران

تایجنکهبرخوردارندباالتریفنیسطحازکشورهاسایر
.میکندثابتراادعااینآمدهدستبه

ومیدهندانجامرامنظمیوخوبتمریناتمابچههای
ونجاباواقعاکهداریمایراندرهمخوبیبسیارمربیان

.میکشندزحمتبچههابرایدل

رقبارسایبهنسبتقویتریخیلیفاکتورهایمابچههای
درومسابقاتکوراندرمیشودباعثملیعرقدارند،

تادادهرتغییرافضامیشودتنگمابرعرصهکهشرایطی
.باشیمکشورمانمقدسپرچمشدنبرافراشتهشاهد

گفتمهکهمانطورکنم،تاکیدبایدرامهمنکتهیکالبته
بسیارمربیانمابچهها،خودممارستوتالشازجدا
عنوانبهوصحنهپشتدراماداریمارزندهایوخوب

ابکهداردوجودخالقوپویافدراسیونیپشتیبان،
البتهوفرهادیزادوهاشمیدکترسرکارخانمهدایت

وزدهرقمراموفقیتهااینتمامجواندبیریتالشهای
نامجهانقدرتهایازیکیعنوانبهایرانازامروزاگر
.استخوباتفاقاتاینهمهخاطربهمیشود،برده

ابهمهاست،خاصوویژهفدراسیونیکمافدراسیون
همفدراسیوناداریپرسنلحتیمیکنندکاردلوجان
اریکدقیقتقویمبرنامهریزی،.دارندراعالقهوعشقاین
میشودباعثداردوجودمجموعهکلدرکهپشتکاریو

.باشدموفقفدراسیونهایبیندرهموارهمافدراسیون
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ایینارسمتوجهزمانیوسالیچهازاینکهوبازگردیمعقببهاماگفتیم،چیزهمهاز
شدی؟کلیه ات
دمشدیالیزدوسالازبعد.شدمموضوعاینمتوجهشدتماممنسربازیخدمتدورانکهزمانی

نمذهنوفکرهمهاالن.آیندهوزندگیفکربهوهستمسالمتامروزکلیه،پیوندازبعدو
حوزهدرکارمچون.دارمفعالیتپتانکودارترشتههایدرواستتمرینوتمرینتمرین،
.دارمنگاهباالراخودمآگاهیسطحوباشدروزبهاطالعاتمبایدهمیشهاستورزش

کردی؟چهکروناایامدرو
درگیرهمریهامازدرصد85حدودوشدممبتالباریکداشتمکهمراقبتیتمامباایامایندر
همینردالبته.برگشتمورزشبهدوبارهوشدحاصلسالمتیچندماهازبعدخدالطفبهاماشد
ودادیبغاستادازهمیشهتقریباوبودمارتباطدرهممربیانودوستانسایرباکرونایی،ایام

.میکردماطالعکسبامیریاستاد

می بینی؟چطورراآیندهو
وختسشرایطکهنیستسابقمثلاالنمیبینم،روشنواقعاراخاصبیمارانورزشآیندهمن

ومبارزهمسالافرادحتیورقباسایربامیتوانندکهداریمراورزشکارانیامروز.باشدطالقتفرسا
.دارندهمراملیتیمهایدرحضورقابلیتحتیوکنندرقابت
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یکیوداردفراوانیدیدنیجاهایوگرفتهقرارزاگرسکوههایرشتهمرکزیبخشدرمحالوبختیاریچهارزیبایاستان
دمتیقکهبودهایرانزیبایوسرسبزشهرهایازیکیشهرکرداستاناینمرکز.استایراناستانهایسرسبزتریناز

تلیسدرراآنناممیتوانواستجذابیچشماندازهایوفراوانطبیعیجاذبههایدارایاستاناین.داردکهنودیرینه
.کردثبتایرانگردشگراناصلیمقاصد
ازکوچکبخشیتنهالندی،روستایوکوهرنگچشمهچـغاخـور،تـاالبگندمان،تاالبسراب،غار،درهعشقآبشار

اینازیچهارمحالوبختیاراستانبهسفربامیکنیمپیشنهادشمابهکهاستاستاناینفردبهمنحصرزیباییهای
.شویدبهرهمندزیباییها

مارانبیورزشهیاترئیسصحبتهایپایوداشتخواهیمخاطرهانگیزوزیبااستاناینبهسفرینیزشمارهایندر
.نشستخواهیمچهارمحالوبختیاریاستاناعضاپیوندوخاص

.کنیمشروعخودتانمعرفیازشروعبرایمردانیانخانم
یتحصیلمدرکدارایومتأهلم.هستمساکنهمجاهمینوشدممتولدشهرکرددروهستمدهکردیمردانیانمحترم

انبیمارورزشجامعهخدمتدرهماالنوآمدمدنیابهمذهبیوپرجمعیتمتوسط،خانوادهایدرحسابداری،کارشناسی
.هستماعضاپیوندوخاص

نیازمندحمایتخیرینونهادهایاستانهستیم
با افزایش رقابت ها می توان انگیزه ها را افزایش داد: مردانیان
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عشروکجاازخاصبیمارانورزشباشماآشناییو
شد؟

شروعبدمینتونرشتهدرجدیصورتبه1372سالاز
ولینمسئبااستانیمسابقهیکدروکردمفعالیتبه

ورزشکهزمانی1383سالاز.شدمآشناهمگانیهیأت
باراخودهمکاریبودهیأتایننظرزیرخاصبیماران

دبیرعنوانبه1384سالدروکردمآغازگروهاین
فعالیتبهمشغولاستانخاصبیمارانورزشهیأت
اولینوهیأتاینرئیسعنوانبههم1385سالاز.شدم
.کردمفعالیتبهشروعاستانیهیأترئیسزن
وخاصبیمارانهیأتکه1393آبانتا1392مهراز

اناستهیأتنایبرئیسعنوانبهشدادغامناشنوایان
نارکدرسالهااینتمامدرکردمسعیوداشتمفعالیت

أتهیآنکهازبعد.نگذارمتنهاراآنهاوباشمعزیزاناین
اتهیازومستقلدیگرباراعضاپیوندوخاصبیماران

لیتفعااستانهیأترئیسعنوانبهشد،جداناشنوایان
.هستمعزیزاناینخدمتدرتاکنونودادهادامهراخود

اعضایپیوندوخاصبیمارانورزشوهیاتاوضاع
می بینید؟چطوررااستان
است،خاکستریهیأتهوایوحالگفتبتوانشاید

استسختبسیاراستانایندرورزشکارجذبمتأسفانه
همکاریخانوادههاحتیواداراتوتشکلهاسازمانها،و

تعداداعتبارات،تقسیمزماندراماندارندچندانی
درکهاستمهمیمواردازیکیورزشیبیمهشدگان

عواقبهکهمیشودتوجهآنبهاستانیمدیریتسطح
لیاصشاخصهیکعنوانبهرابیمهشدگانآمارنمیتوان

.گرفتنظردر
دریافتوورزشیتجهیزاتتهیهدرهیاتآن،ازجدای
زماندرهمچنینوورزشیسالنهایدرتمرینساعت
عددیمتمشکالتباکشوریبهمسابقاتورزشکاراناعزام
پیدااختصاصهیاتبهچندانیاعتبارات.استمواجه

نتامیبهکمکبراینیزخیرییاوسازمانونمیکند
.نمیشودپیشقدمهزینهها

ورزشکارانمعمولطوربهتامیشودباعثموضوعاین
ابمقایسهدرچهارمحالوبختیاریچونکوچکیاستان

یمالحامیانجذبدربهتریشرایطکهدیگراستانهای
وند،شاعزاممسابقاتبهامکاناتحداقلبادارندخیرینو
باوپردستباهموارهاستاناینورزشکارانکهحالیدر

.میگردندبازاستانبهمسابقاتازمدالکسب

هبدیابتگروهاعزامآخریندرمیتواننیزراآننمونه
اعزامایندر.کردمشاهده1398سالدرکیشجزیره

حداقلباو(نفرپنج)تعدادکمترینبااستانورزشکاران
.شدندتیمیمقامکسببهموفقامکانات

هماکنونکاستیها،وکمبودهاهمهوجودباواینحالبا
ردچهارمحالوبختیاریاعضاپیوندوخاصبیمارانهیات
حالدرکهبروجنجزبهاستانشهرستانهایتمامی
عالفاست،شهرستانیادارهبهجایگزینمسئولمعرفی
.میکندپیگیریراافراداینورزشیاموراتوبوده
ازمایتحبرایناچیزحتیمبلغینتوانستهایمهنوزالبته
راچکنیمواریزآنهاحساببهشهرستانیهیاتهایاین
اتمسابقبهورزشکاراناعزامصرفهیأتاعتبارعمدهکه

ازبیشکهاستحالیدراینومیشودکشورقهرمانی
وشهرستانهاساکننیزمدالآورورزشکاراندرصد70

.هستندشهرکردازخارج

انبرایمهمهیاتدرفعالیتوحضورتجربیاتازو
.بگویید
ردمدیریتطولدرکهخوبیتجربیاتازیکیشاید
بیمارانورزشکارانحضوربهآوردیمدستبههیات
بازآنانبارقابتوسالمافرادجمعدراعضاپیوندوخاص

هاظرفیتازدقیقیشناختهمهنوزمتأسفانه.میگردد
دپیونوخاصبیمارانزیرمجموعهافرادتواناییهاییو

باامانداردوجودورزشیجامعهویژهبهجامعهدراعضا
کهبوداینسالهاایندرهیاتتالشتمامحالاین

مومعبهسالمافرادبارقابتدرراافراداینتوانبتواند
دودرتاشدموجبنیزامرهمینکهدهدنشانمردم
دبتواننهیاتاینورزشکاراندارت،وتیراندازیرشته

دستبهسالمافرادکناردررابزرگیموفقیتهای
.بیاوردند
دراستانتاالسمیگروهتیراندازورزشکارسهحضور

ورحضدانشجویی،رقابتهایوکشوریلیگمسابقات
مسابقاتدریکنوعدیابتگروهازورزشکاریک

گروهازورزشکاردوحضورهمچنینوآسیاتیراندازی
ت،دولکارکناندارترشتهمسابقاتدریکنوعدیابت

حضورازنمونههاییکشوری،لیگهایوآزادکارگری،
اسفانهمت.استسالمافرادبارقابتدرافراداینقابلتوجه

هستیم،مواجههمناخوشاینداتفاقاتبااوقاتگاهی
ماعزیزانوورزشکاراندرگذشتبههمخاطرهبدترین

تاناستنیسقهرمانمیگردد،خبردرگذشتبازاستاندر
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دونبوبودتلخاتفاقاتاینازیکیگذشتهسالهایدر
درچهواستاندرچهعزیزانایندادندستازشک
.تاسناراحتکنندهوغمانگیزهموارهکشورمناطقدیگر

خاصبیمارانورزشدرسال هاکهفردیعنوانبه
هجامعدرورزشنقشدارید،فعالیتاعضاپیوندو

می کنید؟ارزیابیچطورراهدف
ادایجوروحیهبهبوددرمؤثرینقشورزشکلیطوربه

نایمورددرومیکندایفاورزشکارانسالمتیونشاط
اهمیتسالمتیونشاطایجادورزشکاران،ازگروه

.داشتخواهددوچندانی
نیزهامکاباالترینازیکیمیتواندبیمارافراددرورزش
هاینکازجداباشد،داروئیعوارضازپیشگیریبرای

تمسیسمثبتاثراتبردنباالفشارخون،کاهشموجب
باالبهودمیشبدنایمنیسیستمتوانافزایشوتنفسی
یزنآنانبهنفساعتمادوزندگیبهامیدروحیه،رفتن
عضوکهورزشکارانیدیگرسوییاز.میکندکمک

دادشانتعاینکهوجودباهستند،اعضاپیوندملیتیمهای
ریپایینتسطحدرورزشیرشتههایدیگرنسبتبه

اننشخودباالیاستعدادوپشتکارغیرت،باامااست

ابرویاروییدروجهانیسطحدرمیتوانندکهدادهاند
با.ندباشداشتهگفتنبرایحرفیبینالمللی،حریفان
دریورزشکارتاکنونبختیاریوچهارمحالاستاناینکه

وفقیتمخبرامانداشتهاعضاپیوندملیتیمهایترکیب
غرورآفرینوشادیبخشهموارهکشورمانورزشکاران

.است
درهکپیگیرودلسوزورزشی،فعال،نیروهایبهتوجهبا

ونفدراسیجایگاههستممطمئندارندحضورفدراسیون
دیگربیندراعضاپیوندوخاصبیمارانورزش

قرارحدباالترینوبهتریندرورزشی،فدراسیونهای
.داشتخواهدروپیشراروشنآیندهایوگرفتخواهد

برایمانهماستانیهیاتوضعیتمورددرو
.بگویید

وجودبامتأسفانهبگویمبایداستانهیأتمورددر
ترکیبدردلسوزهمکارانحضورومکررپیگیریهای

ادارات،حمایتهایجذبمسیردرهنوزهیات،مدیریتی
.داریمزیادیراهمرتبطانجمنهایوسازمانها
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برایراکارنیزموجوداجتماعیخاصنگرشهایبرخی
ردهکسختورزشسمتبهآنانهدایتوافرادشناسایی

ی،صبوربهموانعومشکالتاینرفعشکبدون.است
باودمیشتالشکهداردنیازبیشتریهمکاریوهمیاری
گردیوفدراسیونموفقیتآمیزراهکارهایازالگوگیری
مسیردرنیزاستانهیاتشرایطاستانی،هیاتهای
.گیردقرارتوسعهوپیشرفت

دارید؟استانورزشکارانازآماری
اریچهارمحالوبختیاستانهیأتورزشکارانسازمانیافته

سالدودرآماراینکههستندنفر30حاضرحالدر
تنگرففاصلهوکروناویروسشیوعدلیلبهگذشته

یشدیدکاهشیروندباورزشیصحنههایازورزشکاران
.استشدهمواجه

بههیاتورزشکارانآمارکرونا،ازپیشسالهایدر
ردداریمامیدکهمیرسیدنیزنفر100بهنزدیکرقمی
اماکندوبارهبازگشاییوشرایطبهبودباجاریسال

خاصبیمارانگروههایازبیشتریافرادبتوانیمورزشی،
.مکنیترغیبورزشسمتبهرااستاناعضایپیوندو

دارید؟برنامه ایچههدفاینبهرسیدنبرایو
وخاصبیمارانورزشارتقایدرموثرمواردازیکی
زایشافبهکیفینظرازچهوکمینظرازچهاعضاپیوند

مسووالنجوانان،وورزشکلاداراتهمیاریوهمکاری
شهر،شورایاعضایشهردار،استاندار،همچوناستانی

نهمچنیوخاصبیماراندانشگاهعلومپزشکی،انجمنهای
عهتوسکناردرکهبازمیگرددنوعدوستخیرینکمک

نیزهیاتمالیمشکالترفعدراجرایی،همکاریهای
.کنندایفارامهمترینقش
ودباشداشتهحضورورزشیعرصهدرورزشکارکهزمانی

اناتامکوتجهیزاتاماشوددیدهاودرپشتکارواستعداد
ادامهازورزشکارمروربهنباشدفراهمنیازتناسببه

لدلیهمینبهمیکند،رهاراورزشوشدهدلسردمسیر
لباسورزشی،وسایلتهیهبرایمالیمشکالتکردنرفع
ماندگاریبهمیتواندآمدورفتهزینهحتیو

.کندکمکورزشکاران
ومسابقاتاستنیازتعاملی،ومالیمسائلحلازپس

رفتهگنظردرورزشکارانحضوربرایبیشتریرقابتهای
ادامهبهراآنانورزشکاران،درانگیزهایجادباتاشود
دورهیکبهملیمسابقاتکهزمانی.کندترغیبمسیر
تعدادفقطهماستانسطحدرشودختمسالدر

بهمنتهیزمانیبازهدرهمآنورزشکارانازمحدودی

رفتپیشواقعاومیپردازندتمرینبهکشوریمسابقات
.یردنمیگشکلآنانبینورزشارتقابرایچشمگیری

صورتبهورزشیمسابقاتاستبهترمیرسدنظربه
ریمطلوبتشکلبهبتوانتاشودبرگزارهممنطقهای
زمانیمورداینالبتهکردساماندهیراورزشکاران
یبرگزاربرایبرنامهریزیازپیشتاکهجوابگوست
تمشکالرفعبرایاساسیراهکاریبتوانیممسابقات،

.کرداتخاذهیاتهامالی
بهمیتواننیزهیاتهاارتقایدرمهمموارددیگراز

انمربیبرایبهروزپژوهشیوآموزشیدورههایبرگزاری
هیاتهایمسووالنوورزشکارانهمچنینوداورانو

.کرداشارهورزشی

مدتایندررامشکالتیهمکروناشکبدونو
.بودکردهایجاد

اردوشدیدیآسیبهایورزشبهکروناشیوعمتأسفانه
یناازنیزاعضاپیوندوخاصبیمارانورزشهیأتوکرد

سیرمختلفرشتههایدرماآمار.نبوداماندرآسیبها
بهازیرگروههبرخیدرقابلتوجهیریزشوداشتنزولی
ودارترشتههایدرتنهامدتایندر.آمدوجود

نورزشکارابرایاستاندرمحدودیفعالیتهایشطرنج
ازیکیوشدانجاماعضاپیوندوخاصبیماران

دیابتگروهازشاکریانآذرنامبهاستانورزشکاران
وامقامهآنالین،مسابقاتدرمستمرحضورباتوانست
.کندکسبراخوبیعناوین

کردنفروکشباجاریسالدرنیزهیاتفعالیتهای
یننخستدرواستپیگیریحالدرکروناشیوعشدت
ورزشکارانوشهرستانیمسووالنبانشستیاقدام،

طشرایبررسیباتاشدبرگزارامسالخرداددرمدالآور
.شودبرنامهریزیکارادامهبرایموجود،

ایفضقابلیتهایوپیامرسانهاطریقازکرونازماندر
ومشکالتازوبودیمارتباطدرورزشکارانبامجازی
السفجردههمناسبتبه.میشدیممطلعآنهاانتقادات
هایهیأتمسووالنوورزشکارانازتعدادیبانیزگذشته

مباحثنشستایندرکهشدبرگزارنشستیشهرستانی
حمطرراهکارهاومشکالت،محدودیتهاپیرامونمختلفی

تیاراخدربهداشتیبستههایهمپایاندروشدبررسیو
.گرفتقرارعزیزان
انورزشکاررویبهکروناشیوعزماندرنیزهیأتدفتر
نیدرمامشکالتنیزگاهیوورزشیمشکالتوبودباز
ورزشکارانحضور.میشدپیگیریهیاتطریقازآنان

ابقاتمسواستانانتخابیدوومیدانیمسابقاتدراستان
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باکروناشیوعوجودبا1400سالدرنیزجهانیآنالین
وانبجتمامیگرفتننظردرباومنسجمبرنامهریزییک

.شدانجامبهداشتی

هکنگاهیاماگفتیم،سخنراهکارهاومشکالتاز
؟چیستداریدآیندهبه
مرمستاستانیوکشوریمسووالنهمدلیوهمکاریاگر
شایدکههستامیداینبرودپیشفزایندهایشکلبهو

ضیحتوارائهبهنیازیکهبگیریمقرارجایگاهیدرروزی
یاواستانیهیأتوفدراسیونفعالیتهایدامنهمورددر
اشدبنداشتهوجوداعضاپیوندوخاصبیمارانورزشنوع
پیوندوخاصبیمارهممجموعه،اینعنوانبیانباو

ذهندرهیاتاینورزشکارانوورزشجایگاههمواعضا
راافضاینمردمعموموشودتداعیدرستیبهشنونده
.بشناسند
کیکودازوزندگیطالییدورانازبایدورزشبیتردید
هیاتزیرپوششورزشکارانمورددراماشود،شروع
کیعنوانبهمیتواندپایینسندرورزششروعاگرچه
مالزاماشودمحسوبقهرمانیوهمگانیابعاددرسرمایه
همچونبیماریهاییبروززماندرشرایطبرخیاست
ورزشاگرهرحالبه.گرفتنظردرنیزرااماسودیابت

المتسازباالترسنیندرافرادشود،شروعپایینسناز
بهترینفسبهاعتمادواجتماعیروحی،جسمی،
.شدخواهدبرخوردار

اآیوبودهمستعدتررشته هاکدامدرشمااستان
صورتاستانینهادهایطرفازمناسبی همکاری

می گیرد؟
انیدوومیدتیراندازی،رشتههایدراستاناینورزشکاران

نیزارقهرمانیعناوینبیشتروهستندمستعدتردارتو
اینبرتصمیمالبته.آوردهانددستبهرشتههاهمیندر

راریبیشتاستعدادهایبتوانیمرشتههاهمهدرکهاست
درهمکاریهامتأسفانه.دهیمآموزشوکردهشناسایی

باسهجلچندیناینکهوجودباونداردقرارمطلوبیسطح
ودیابتتاالسمی،کلیوی،خاص،بیمارانانجمنهای
شده،زاربرگجداگانهیاوکلیبصورتاستاندرهموفیلی
هیاتباانجمنهااینسمتازچندانیهمراهیتاکنون
یهاییپیگیرباوگذشتهماههایدر.استنگرفتهشکل
ماعیاجتوامنیتیسیاسی،معاونبانیزنشستیمداوم

فرهنگیواجتماعیاموردفترمدیرکلواستاندار
نشست،ایندرکهشدبرگزاراستاناستانداری

بههیاتمسئوالنحضورجملهازهیاتدرخواستهای

شپوشتحتخاصبیمارانکمیتهدرمستقیمصورت
وزهنموضوع،پیگیریوجودبااماشدمطرحاستانداری

باتنشسدیگرسوییاز.استنشدهدادههیاتبهجوابی
همچنینواجتماعیتامینوسالمتبیمهادارات
چندانخروجیهماستانپزشکیعلومدانشگاه

بایمهستامیدوارتنهاونداشتهاثرگذاریودلگرمکننده
ارانبیمکمیتهدرعضویتامکانفدراسیونپیگیری
.شودلحاظاستانیهیاتهایبرایخاص

نداشتکردن،فعالیتبرایالزمشرایطازیکی
دارد؟فضاییچنینهیات.استمناسبفضای
اعضاپیوندوخاصبیمارانویژهاختصاصیورزشیفضای

طوربههیاتعضوورزشکارانونداردوجوداستاندر
ادهاستفورزشیهیأتهایدیگرامکاناتوفضاازمعمول
قطعهیکدرخواستکهاستسالدوحدود.میکنند
مجموعههایبهنیزراپتانکورزشراهاندازیبرایزمین
ارائهپزشکیعلوموشهرداریجوانان،وورزشدراداری

وحضورینشستهایبرگزاریوجودبااماکردهایم
ایننظراعالممنتظرهمچنانخصوصایندررایزنی

.هستیممجموعهها

بیمارانورزشجامعهازورزشکاریبخواهیداگرو
معرفیرامجموعهازبیرونواعضاپیوندوخاص
می رسید؟گزینهکدامبهکنید،

ورزشکارانهمهمن،نظرازخاصبیمارانگروهدر
وکشوریمدالدارایکهکسیچه.چهرهاندبهترین
ه،نشدمدالکسببهموفقکهکسیچهواستجهانی
عرصهایندروکردههمتشرایطاینبافردیاینکه
.استقابلاحترامشکبدونکردهپیداحضور
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اظلحبهچهوورزشیوفنینظرازچهداییعلیواستقاللتیمکاپیتانغفوریوریاهم،سالمورزشکارانگروهدر
عنوانهبرارونالدونیزخارجیافرادبیندر.هستندمطرحبرترچهرهعنوانبهدوستانهانساناقداماتواسطهبهاخالقی

.دارمنظرمددوستانهانسانرفتارباحرفهایورزشکاریک

می شود؟شماناراحتییاشادیباعثچیزهاییچهمی پرسم،دوستانهمهازهمهکهسئوالیو
تارمرفوعملکردازدوستانواطرافیانرضایتوخودمازرضایتنخستمرحلهدرمیکندخوشحالبیشتررامنآنچه
نم،کاشارهمیتوانمرااستسالموخوبزندگییکازآنهابرخورداریواطرافیانهمهشادیوخوشبختیسپس.است
.باشدمنبرایخوشحالیبهترینمیتواندجهانمردمانهمهبرایشادیوصلحکلیطوربه

فتاریربدترینافرادبرخیدوروییودروغشنیدنودیدنکهبگویمبایدمیشودخاطرمشدنآزردهباعثآنچهدرباره
وسندممیپراباشدمفیدسالمتیبرایکهچیزیهربگویمبایدهمشخصینظراز.کردتحملراآنمیتوانکهاست

.ندارمخاصیحساسیت

خوانندگانباشماپایانیسخنو
گروهتنهااماارددبینالمللیوملیسطحدررقابتبرپاییبهنیازاعضاپیوندوخاصبیمارانورزشکارانبینانگیزهایجاد
زاریبرگامکانالزم،پیگیریهایبامیرسدنظربه.هستندبرخوردارجهانیرقابتهایدرحضورامتیازازاعضاپیوند

اینزاتاباشدکشورهادیگربادوستانهحتییاوبینقارهایجهانی،سطحدرخاصبیمارانگروههایدیگررقابتهای
تاشوداذاتخترتیبیاستالزمهمچنین.دادانجامرابهتریبرنامهریزیورزشعرصهبهافراداینجذببرایبتوانطریق
ازدستهاینیبهنوعتاکنندنقشآفرینیکشوری،مسابقاتدربتواننداعضاپیوندوخاصبیمارانگروهازاستانیداوران
.شوندمطرحوشناختهنیزورزشیفعالافراد

27



سفیر زندگی
1401تابستان –فصلنامه داخلی فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا 

بهزودخیلیچندهر.میزندموجاوکلماتدرزندگیبهامیدوشادیمصاحبهکلدر.استانگیزهباووجوشپرجنب
استانیمهبرناچنددرتاکنونواستاجراهنرعاشق.نمیبیندجامعهافرادسایروخودمیانتفاوتیاماشدهمبتالدیابت
.میبردلذتورزشاینازوشدهساختهتنیسرویمیزورزشبرایخودشاعتقادبهوداشتهنقشایفای

.میکنمزندگیهماستانهمیندروآمدمدنیابهزنجاندرمیگوید.است1374بهمنسوممتولدمحمدی،شهال
همسرمکناردروداردسالیکاالنپسرم.میبرمبهرههمبودنمادرنعمتازاستچندوقتیودارمروانشناسیلیسانس
.میکنمتجربهراشیرینیوخوببسیارزندگی

آمد،دنیاهبپسرماینکهازبعدامابودمفعالخیلیشغلمدروورزشیمختلفحوزههایدرفرزندمآمدندنیابهازقبلتا
دراماممیکنورزشهنوزالبته.گذاشتمخودمبرنامههایاولویتدررامادریوظایفوکردمفرزندمصرفراوقتمبیشتر
.دهمادامهراوزرشمهموبرسمخانوادهوخانهبههممیکنمسعیباشدفرصتکهجاییتازندگیجریان

تنیس روی میز یعنی زندگی و هیجان

تفاوتی با مردم و جامعه نداریم،  نشان دادیم صبور و با صالبت هستیم: محمدی
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می کردید؟چهاینازقبل
بهدشگفتهکههمانطوربودم،دندانپزشکدستیارسال8

چنداستانسیمایمرکزدروهستمعالقهمنداجراهنر
ومختلفارگانهایدربرنامههاییاگر.داشتمبرنامه

کاراینعاشقچراکهمیروماجرابرایباشدخصوصی
راخودممنونمیشودمحسوبشغلخوبولیهستم
.میدانمخانهدار

شدی؟مبتالدیابتبهزمانیچهاز
یکتیپدیابتبهمبتالبودمساله6وقتی1380سالدر

آننیستیادمواقعاداشتمکهکمیسندلیلبهشدم،
تصحبکهاطرافیانبااماشدمدیابتیچراوشدچهروزها

راهمانمیتوانمفقطکهمیشنومراچیزهاییمیکنم
رایکتیپدیابتپزشکیوعلمیدلیل.کنمبازگو

کودکی،دوراندرترساستمعتقدمادرمامانمیدانم
پدرمبودمساله6وقتیمن.بودهمسالهاینعواملازیکی
واتفاقآنشایدودادمدستازطبیعیمرگدلیلبهرا

.استبودهمسالهاینشروعدیدمکهصحنهای

صحنه ای؟چه
شبنصف،میکردیمزندگیخودمانقدیمیمنزلدرما
زمینرویپدرمدیدم.رفتیمحیاطبهمادرومنکهبود

هکصحنهایومادرمشیونصدای.استشدهفوتوافتاده
ونبودخوبیصحنهداشتم،سال6تنهاکهمنبرایدیدم
یادبهخوبیبهرااتفاقآنجزئیاتالبتهماجراادامه

مامیدوارونیستقشنگیتصویربودهرچهامانمیآورم
پدرمبهمن.نباشدتجربهایچنینشاهدکودکیهیچ
بروزدرتلخخاطرهآناتفاقاتشایدوبودموابستهخیلی
.باشدبودهدخیلبیماریاین

زابعد.هستمخانوادهفرزندآخرینمنوبودیمبچه5ما
متوجهمادرمودادمنشانرادیابتعالمتهایپدرم،فوت
دردادیمانجامکهآزمایشهاییواوپیگیریهای.شد

باکودکیدورانهمانازوکردتاییدرادیابتنهایت
تویهمهکودکیدورانهماناز.شدمرفیقانسولین
منمیترسآمپولازوهستمشجاعمنمیگفتندگوشم
کنارهمسالاینباراحتخیلیکهبوددلیلهمینبهشاید
.بودمنقائلتفاوتیسایرینوخودمبینوقتهیچوآمدم
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لمدایکورفتماصفهانکشوریمسابقاتبههمبعد
.آوردمدستبهراکشورینقرهوطال
یکبهوکردهاستفادهفرصتاینازبدیداجازهاما

بابتکهاستاینواقعیت.کنماشارهمهمموضوع
وخاصبیمارانورزشفدراسیونمسابقاتاینبرگزاری

زچیهمهتامیکنندبسیاریتالشاستانیهیاتهای
وهممکارچهکهندانندعزیزاناینخودشاید.باشدعالی

ازورزشکاریکعنوانبهمنامامیدهندانجامبزرگی
راچسپاسگزارممیشودکهفعالیتهاییوتالشهاهمه
زندهمادرآیندهبهامیدونفسبهاعتمادحسکه

.استارزشمندیبسیارکاراینومیشود

ارمیزرویتنسبازهمبرگردیگذشتهبهاگرو
می کنی؟ انتخاب

همرادیگررشتههایمنندارم،شکموردایندر
رویتنیسفقطکهبودهاینمنحساماکردمامتحان

یبازمیزرویتنیسوقتی.استسازگاربدنمبامیز
مسالهاین.دارمعجیبیحسواستخوبحالممیکنم
ظارانتدربیصبرانهکهاستبخشلذتمنبرایآنقدر
یشادباعثخوبحساینوهستمبعدیبازیوتمرین
.میشودمن
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دارید؟دیابتحوزهدرفعالانجمناستاندر
فاقااتکهداردوجوددیابتیبیمارانازحمایتانجمنبله،
.دهستنحالکمکخیلیبدهدخیرشانخدااست،فعال
انجمنایندرکهمیشناسمزنجاندرراغفاریخانم
صرفراوقتشتماماالنتاگذشتهازوبودهفعال

.استکردهدیابتیبچههای
بچههایمراقبخوبیبهواستانجمناینمسئولاالن

وندنمیکدریغباشدحمایتبهنیازاگر.استدیابتی
وروددلوجانبابخواهدآموزشیاکمککسیاگر

.میکند
انبیمارورزشهیاتباغفاریخانمهمینطریقازاتفاقا
پیشچندسال.شدمآشنااستاناعضایپیوندوخاص
جذبحالدرهیاتگفتوگرفتتماسمنباکهبود

فعالیتهایادامهبرایخواستمنازواستورزشکار
.کنممراجعهآنجابهخودمورزشی

می کردی؟دنبالرارشته خاصیآنازقبلیعنی
بهوقتی.کردمآغازمدرسهدورانازراتنیسرویمیزبله،

وجوبودبچههابینکهحالیوشورکردممراجعههیات
محیطاینجذبهممنتاشدباعثتمریناتخوب
وشادگروهوبودندهمدیگرگروههایبچههای.شوم
.دادیمتشکیلرافعالی

یزتنیس روی مبهسنیچهازبرویم،عقببهکمی
دادی؟نشانعالقه
مدرسهاستعدادیابیطرحدرکهبودمابتداییسوم

حضورمدرسهازنیمیشایدطرحایندر.کردمشرکت
قذووشوقبامنوشدیمقبولکمیتعداداماداشتند
بهدورانآندرالبته.شدمواردرشتهاینبهفراوان

ردومیپرداختمهمژیمناستیکماننددیگرورزشهای
.داشتمدوستراورزشکل

یاصالحآقایکردکارمنباکهمربیاولینهستیادم
هببعدهاامامیدادتمرینتخصصیوخوبخیلیبود،

واسطهبهتاشدمدورورزشازکمیمختلف،دالیل
استاناعضایپیوندوخاصبیمارانهیاتدرحضور
کهاعزامیاولینهستیادم.آوردمرویورزشبهدوباره

بازاهوازمسابقاتبهداشتمکشوریرقابتهایبه
ازیدوستانبااینکهبودعجیبیخیلیحسمیگشت،
سپریرالحظاتیمسافرتواردودرکشورسراسر

.بودجذابولذتبخشمنبرایآنهاهمهکهمیکردیم
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دوستراچیزهاییچهبگو،خودتروحیاتاز
داری؟

دراگراست،تنیسرویمیزمنورزشآخرواول
امتمونمیخوابمباشم،همبیکارروزشبانهطول
خودم.هستموجوشجنبوفعالیتحالدرمدت

روزطولدرومیکنممختلفمسایلدرگیررا
.میآورمکمهمزمان
رد.هستمپرانژیوخیلیدارمشادیروحیهکلدر

رفکمسایلاینبهونمیزنمحرفغصهوغممورد
.نمیکنمهم

ادایجاختاللافرادزندگیدراستممکنبیماری
بهتهگذشدرشایدنمیکنم،فکرآنبهمناماکند
بامنزندگیکیفیتکهمیکردمفکرمسائلاین

راآنوقتهیچامااستمتفاوتکمیچرادیگران
دوستانباراخودمبخواهماگراالن.ندادمبروز

هاآنهمهازمنزندگیکنممقایسهکودکیامدوران
.کردمدرک"عمیقاراخوشبختیمناست،بهتر

خیلیدنیاازمنبرداشتهایوشخصیزندگی
مفرزندوهمسرم.میبرملذتآنازواستمتفاوت

ازدواجخوشبختانههستند،منزندگینعمتهای
ارفتعبدون.دارمهمسالمیفرزندوداشتمموفقی

ااعضپیوندوخاصبیمارانورزشهیاتمیگویم
تدسبهدرمهمیخیلینقشفدراسیونواستان
.داشتندمنزندگیدرحساینآوردن
وتمریناتنوعکهاستایندیگرمهمنکته

راهمدیگرهمهواستخوبخیلیمارقابتهای
وهستندهممثلهمهاردوهادر.میکنیمدرک
اریم،دکهشرایطیخاطربهراتمرینباشدالزماگر
.ممیدهیانجاممشکلبدونراکاراینکنیمقطع

هاآنبهوکردهدرکخوبیبهرابازیکنانمربیان
وناتتمریبهشرایطبهتریندرتامیکنندکمک

.بپردازنددارند،کهرقابتهایی
وستنیدیابتیهابهمعطوففقطمسالهاینالبته
دوستباهمفدراسیونتحتپوششگروههایهمه
.هستیمرفیقو

متاسفانهدارد،وجودهمدیگرمسالهیکاما
بچههایمانندواستداخلیفقطمارقابتهای

اینهمآنعلت.نداریمجهانیمسابقاتاعضاپیوند
ندپیورقابتهایفقطجهانیفدراسیونکهاست
گروهاینبچههایفقطومیکندبرگزاررااعضا

اینواقعیت.کنندشرکترویدادهاایندرمیتوانند
اتمسابقاینبهداریمدوستخیلیهمماکهاست
برایجهانیرویدادچونمتاسفانهاماشویماعزام

ودهبوغیرممکنعمالنشدهتعریفدیگرگروههای
.کنیمبسندهداخلیمسابقاتبهبایدفقط

ندشداعزامکههربارپیوندیبچههایخوشبختانه
دورهآخریندرآنهابازگشتند،کشوربهپردستبا

جهانسومیمقامبهباراولینبرایشدندموفق
مریکاآومیزبانانگلستانازبعدوکردهپیدادست

ویملعرقاین.بزنندتکیهجهانسومسکویبر
اینروزیامیدوارمومیدهدنشانراآنهاغیرت
.شودمیسرهممابرایفرصت

کردی؟چهکروناایامدر
درآنچهازتصوریهیچچونکروناشیوعابتدایدر

نم.شدلغوفعالیتهاهمهنداشتیمبود،وقوعحال
بودهمایامهماندروگرفتمفاصلهورزشازهم
کردنفروکشازبعداماآمددنیابهفرزندمکه

هممندوباره،فعالیتامکانوموجودوضعیت
.کردمآغازراخودمتمرینات

بگوبرایمانداریزندگیبهکهحسیازو
.هستمآنبهوابستهچیزهایوزندگیعاشقمن

مالیمرنگهایعاشق.دارمدوستخیلیرارنگها
.میآیدمنبهبیشترگرمرنگهایاماهستم
طیفیودارنددوستراصورتیرنگهمهدخترها

یندلنشهممنبرایباشندمالیمکهرنگهاایناز
.است
مادرمسبزیهایقورمه،هستمهمخوشغذاالبته
همخوشمزهایفسنجونهای.دارمدوستخیلیرا

تدسخیلیراآنترشطعممنکهمیکنددرست
.دارم
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.بگوهمهمسرتاز
زمیرویتنیسدراست،آتشنشانوبزرگمردانازاو

کهزندگیازوبودهحامیومشوقهموارهوداردتبحر
میزپارکهادروزنجاندراگرالبته.خوشحالمدارم،
یمکنبازیبتوانیمهمباماکهبودمیزرویتنیس
زنجاندرفضااینمتاسفانهامامیشدبهترخیلی
.کنیمتمرینباشگاههادربایدفقطونیست

یمشکلکهدستاینازمسایلیوداروتهیهبا
ندارد؟
اینوداریممشکلخیلیداروتهیهبحثدرچرا،"اتفاقا

همه.استشدههمبیشتراخیرسالهایدرمشکالت
ودهکرنامثبتمربوطسامانههایدردیابتیبیماران
تهیهراآنمیخواهیموقتیامادارندداروسهمیه
صرفمراداروییوقتی.میشودسختخیلیکارکنیم،

اشدبداشتههمخوانیشمابدنبااستممکنمیکنید
لیمیکند،خیمصرفراداروکهفردیبرایاینونهیا

امادادادامهرارونداینمیشدکاشای.استمهم
نیمکتهیهرادیگرداروهایمجبوریم"بعضامتاسفانه

.نیستخوباینکه
داروخانههایدارو،تهیهبرایمجبوریموقتهابعضی
دارملهنقیوسیلهکهمنبرایاینوبگردیمرامختلف
ایندارندوسیلهکهآنهاییبهبرسدچهاستسخت

سوییاز.استغیرممکنوسختبرایشانجابجایی
بدهندماهچندبرایراماداروهایمیشداگردیگر
هرودنبنیازیدیگرکهچرابودآسانترمراتببهکار
هیهتبارهربرایکهاین.کنیماقدامآنتهیهبرایماه
آسانیکارباشیمدارودنبالبهوشدهویزیتدارو

آنبرایمربوطهمسئوالنچرانمیدانمونیست
رنجبهتباباینازحداقلتانمیگیرندمناسبیتصمیم

.نیافتیمزحمتو
داروشدنسامانهایباکهاستایندیگرمشکل

ارنسخهدکترازچراکهشد،همبیشترمامشکالت
جهمتواونجاامامیکنیممراجعهداورخانهبهومیگیرم
ریدیگاشتباهیاجاماندهداروازقلمیکبامیشویم
وبمطبهبازگشتندوبارهیعنیاینوگرفتهصورت
.گرفتاریکلی

ارنونمیگردد،بازداروبهمسایلاینهمیشهالبته
هکبارهر.داردمشکلکلیبازاردرهمقندخونتست

رگی"کالیاوشدهقبلازگرانترمیکنیممراجعه
آمدهپائینهممردمخریدتواندیگرسوییازنمیآید،

.تماسرویپیشمشکالتازبخشیتنهااینهاهمهو
دعایاینوشوددرمانکاملروزیدیابتدارمآرزو
میشودهماعضاپیوندوخاصبیمارانهمهشاملمن
ومشکالتازوخانوادهایمیکهمهمهکهچرا

سالهاایندرماچندهرداریم،خبرهمگرفتاریهای
دروهستیمصبوریومقاومانسانهایدادیمنشان
.نمیآوریمابروبهخمسختیهاومشکالتبرابر

می پرسم، دوستانهمهازمعموالکهسئوالی
شما؟ ورزشیمحبوبچهره
هایبازیامانیستممسایلاینوفوتبالاهلزیادمن
میکنمدنبالراجهانیجامرقابتهایوملیتیم
رونالدونظرمبه.داردخوبیحسوجالبجوچون

ادنوشهمایراندرواستمحبوبیبازیکنپرتغالی
زمیرویتنیسدرچراکهمیکنمانتخابراعالمیان
بهقهرمانانازیکیوآوردهدستبهبسیاریافتخارات

.استایراننام

صحبتآنمورددربخواهیکهماندهکالمیو
کنی؟
مارانبیورزشهیاتدبیرورئیسازقلبصمیمازبله،

همکارانسایرالبتهواستاناعضایپیوندوخاص
یاتهدرعزیزاناینازکهخوبیبسیارجوسپاسگزارم،

فراهمهمهبرایرادوستانهمحیطیکردهاندایجاد
بزرگخانوادهیکمابگویممیتوانجراتبهوکرده

شکلنکارکناوهیاتدبیررئیس،باماارتباط.هستیم
.داردزیبایی

هکخوبمدوستکنم،یادمیخواهمهمبیگدلیزهرااز
منتمرینیحریفنوعیبهوبودهمنکنارهمیشه
نمبرایهمیشهزدنیمثالفداکاریباکهمادرم.است

فیقرحامی،یکعنوانبهکههمسرموبودهپشتیبان
دربگویمبایدکلدراست،منکناردردوستو

.مشاکرراخدابابتاینازکهدارمنعمتهاییزندگی
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ضافهاکهزمانیجدیدتمرینیبرنامهیکشروعباشد،آنکنترلووزنکاهشبرایموثرراهیکمیتواندمنظمورزش
انگیزهشمابرایمیتواندورزشفوایدبرتمرکز.نبودهایدفعالمدتیبرایاگرخصوصبهباشد،سختمیتواندداریدوزن
شورتمخودپزشکوورزشیعلوممتخصصباورزشیبرنامههرشروعازقبلهمیشهالبتهکندایجادراراهادامهوشروع
.کنید

منظمورزشفواید
وزنضافهاآن،ازبدتر.باشیدداشتهخوبیاحساسخودتانبهنسبتکهاستسختهستید،خارجاندامتناسبازوقتی
قرار2عنودیابتوقلبیبیماریهایباال،خونفشارهمچونبیماریهاییبهابتالبرایبیشتریخطرمعرضدرراشما

متسالبرایزیادیدستاوردهایمیتوانداندکوزنکاهشیکحتیآمریکاقلبانجمنتحقیقاتبهتوجهبا.میدهد
فشارکاهشوخونفشارکاهشبهاستممکنکیلوگرم5تا2.5تنهاکاهشداریدوزناضافهاگرواقع،در.باشدداشته
.کندکمکشماقلبروی

افزایشراخوبکلسترولیا(HDL)کلسترولبدنیفعالیت.بخشدبهبودراشماکلسترولمیتواندهمچنینورزش
خوبشبهازیاداحتمالبهشماعالوهبه.میدهدکاهشرابدکلسترولیا((LDLکلسترولکهحالیدرمیدهد

ریبهتاحساسمیشودباعثمنظمورزشمهمتر،همهاز.بخشدبهبودراشمابهرهوریوتمرکزمیتواندکهمیخوابید
.میشودشمانفسبهاعتمادافزایشباعثاینوباشیدداشته

؟چگونه در هنگام اضافه وزن، ورزش را شروع کنیم

متخصصتغذیه-دکترمحمدمهرتاش
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ورزش را جزئی از برنامه منظم 
خود قرار دهیدو روزانه 

بهایدبکهنیستمعنااینبهتمرینیبرنامهیکشروع
رینتمماراتننیمهمسابقهیکبراییابرویدباشگاه
شویدمطمئنتاکنیدمشورتخودپزشکباابتدا.کنید

داربرخورورزشیبرنامهیکشروعبرایکافیسالمتاز
یراههاییافتنورزش،شروعبرایراهسادهترین.هستید
:استروزدربدنیفعالیتانجامبرای

.برویدباالهاپلهازوبگذریدآسانسوراز*
.کنیدپارکغذاییموادفروشگاهورودیازدورتر*
التعضتابنشینیدورزشیتوپیکرویکار،محلدر*

.کنیدتقویتراخودپشتومرکزی
.کنیدرویپیادهکار،ازبعد*
هایکشیادستیوزنههایازتلویزیونتماشایهنگام*

.کنیداستفادهمقاومتی
.دهیدافزایشراخودفعالیتوزن،کاهشبرای*

نآوقتکنیدکموزنکردتوصیهشمابهپزشکاگر
ویدمیشمتوجهنمیکشدطولی.کنیدحرکتکهاست

.داردراتالشارزشمنظمورزشمزایای

:دبرای شروع ورزش، چند نکته ساده را دنبال کنی
.کنیدشروعآرامیبه*
راخودجدیدورزشیبرنامه،نبودهایدفعالمدتیاگر*

نایباراخودتادهیدفرصتخودبدنبهوکنیدآسان
.دهدوفقفعالیت

.میبریدلذتآنازکهدهیدانجامراکاری*
محلهپارکیکدرسواریدوچرخهیازدنقدمهنگام*
بهراههمتلفنازاستفادههنگام.کنیداستفادهمناظراز

.دهیدگوشخوددلخواهپادکست
.کنیدورزشدوستیکبا*
ورزشبرایراشماانگیزهمیتوانددیگرانباارتباط*

.کندحفظبیشتر
.بمانیدهیدراته*

.بنوشیدآبزیادیمقدارورزشازبعدوحینقبل،*
.دهیدتغییرراخودتمرینیبرنامهچندگاهازهر*
زهانگیمیکندکمکشمابهبدنیفعالیتهایانواع*

.کنیدجلوگیریکسالتازوکردهحفظراخود
.کنیداستفادهاندامتناسباپلیکیشنهایاز*
دمیتوانناندامتناسبردیابهایوسالمتبرنامههای*
رفتپیشپیگیری.کنندکمکاهدافتعییندرشمابه

.باشددهندهانگیزهمیتواندشما

چقدر ورزش نیاز دارید؟
توصیهمتحدهایاالتانسانیخدماتوبهداشتوزارت
دقیقه150حداقلبایدسالمبزرگساالنبیشترمیکند
قدرتیتمریناتباهمراههفتهدرمتوسطهوازیورزش
وپذیریانعطافتمریناتوهفتهدرروزدوحداقل
رویداریدوزناضافهشمااگر.باشندداشتهکششی

مفاصلبهرافشارکمترینکهکنیدتمرکزفعالیتهایی
ورزشهاییاشنا،پیادهرویمانند،میکنندواردشما
.آبی
نظربهدلهرهآورهفتهدرورزشدقیقه150ایدهاگر

رکوچکتقسمتهایبهراخودتمرینیبرنامهمیرسد،
وروزدرورزشدقیقه30بایدشماهدف.کنیدتقسیم
دقیقه30تمامنیستالزماما.باشدهفتهدرروزپنج

ورزشدقیقه10میتوانید.دهیدانجامهمزمانراورزش
.کنیدحسراآنمزایایهمچنانوکنید

گیتنسینه،قفسهدرداگرمیکنیدورزشکههنگامی
ایماهیچهدردیافک،یاگردندردردتهوع،حالتنفس،
.کنیدمتوقفراورزشکردید،تجربهرامفاصل

موفقیت خود را جشن بگیرید 
باشید،داشتهحرکتادامهبرایانگیزهایکهزمانی
لتبدیخودزندگیازمنظمبخشیبهرااندامتناسب
شکاهعطفنقاطگرفتنجشنبرایراههایی.میکنید

وسایلهدف،بهرسیدنازبعد.کنیدپیداخودوزن
بهکیلوگرمی2.5کاهشازبعدیا.بخریدجدیدورزشی
ابشماپاداشهایشویدمطمئنفقط.بپردازیدماساژ

.نیستندتضاددراهدافتان

34



سفیر زندگی
1401تابستان –فصلنامه داخلی فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا 

تورزش بیماران خاص نیازمند حمایت و تغییر نگرش اس: بنی عامر

اشتدخواهیمسفریسفیرزندگینشریهازشمارهایندر
یمردمانباکرمانشاهاستانشهرهایازیکیسُنقُر،به

کشورمانازمنطقهاینبهخواستیداگر.مهیماننواز
ازیکی.بزنیدسرپریشانآبشاربهحتماکنیدمسافرت
ازکههکرمانشااستانآبشارهایدیدنیترینوزیباترین
ینادرالبته.میگیردسرچشمهپریشانکوهارتفاعات
مثلداردوجودهمدیگریدیدنیمکانهایشهرستان

تانشهرستاریخیاثرمهمترینکهمالکتاریخیبقعه
قرارشهردرتپهایفرازبرکهمیرودشماربهسنقر
.استگرفته
است،شمارهایندرمامیهماناستبنیعامرفریدون

از.خوانندگانهماینوشمااینعامربنیآقای
.یمبرسبعدیسئوال هایبهتاکنیمشروعمعرفی

سراپااگرزردوپژمردهایم
نسپردهایمولىدلبهپائیز

چوگلدانخالىلبپنجره
پرازخاطراتترکخوردهایم

اگرداغدلبود،مادیدهایم
خوردهایماگرخوندلبود،ما

اگردلدلیلاست،آوردهایم
بردهایماگرداغشرطاست،ما

گواهىبخواهید،اینکگواه
نشمردهایمهمینزخمهایىکه

دلىسربلندوسرىسربهزیر
بردهایمازایندستعمرىبهسر

سالماهاردیبهشت25متولدهستم،بنیعامرفریدون
در.اهکرمانشاستانازسنقروکلیاییشهرستاندر1335

مدرکآمدم،دنیابهکارمندیومتوسطخانوادهای
شستهبازنواستعمومیبهداشتکارشناسیتحصیلیام
منازدواجحاصل.هستمکرمانشاهپزشکیعلومدانشگاه

مهندسیدکترایدخترم.استفرزنددوهمسرم،و
وگردانیکارکارشناسیپسرموامیرکبیردانشگاهشیمی
.داردرامرکزتهرانآزاددانشگاهنمایش
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رچقدکرمانشاهتاسنقرشهرستانبنی عامرآقای
دارد؟فاصله

کرمانشاهکیلومتری90فاصلهدرسنقرکلیاییشهرستان
ویژگیهایبانابوهوایآبخوب،بسیارموقعیت.است
شاخصههایجملهازفرهنگیباالیویژگیهایوخاص
.استاستاناین

بگوئیدمابرایخودتاناخالقیاتوروحیاتاز
ابخوبیرفتاروتعاملکهداشتمراحساینکودکیدر

بهودارمدوسترابودنجمعدر.باشمداشتهدیگران
درحضوردیگرسوییاز.دارمعالقهموسیقیوورزش
منبهخوبیحسورزشکارموهنرمنددوستانجمع

خیلیاحترامیبیوبینظمیدروغ،سوآنازامامیدهد
.میکندناراحتم

شتچلوخوروپرسپولیسیامقرمزرنگعاشقکهبگویم
غذاهایازیکیهمکرمانشاهاستانمخصوصخالل

دیگرکههممعتدلآبوهوایدرزندگی.استمنمحبوب
.استدلچسبونداردمنتمجیدوتعریفبهنیازی

.بگوییدهمخودتانکاریفضایوشرایطاز
بیماریهایبامبارزهمسئولکارشناساشتغال،زماندر

بهخاصیحساسیت.بودمسنقرشهرستانبهداشتمرکز
ری،پیشگیعمومی،بهداشتویژهبهخودمشغلیوظایف
چیزهمهبرراکارموداشتمبیماریهادرمانومراقبت
.میدادمترجیح

فرنیکشهرستانهرازکرمانشاهاستانشهرستانهایدر
شدهیمعرفپزشکیعلومدانشگاهبهورزشیرابطعنوانبه
وپیگیریراشهرستانآنورزشبهمربوطامورکهبود

حیندروبودمشهرستانورزشرابطهممن.میدادانجام
.نمیشدمغافلورزشیفعالیتهایوورزشازکار
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می کنید؟چهفراغتاوقاتو
شیورزفعالیتهایسرگرمبیشترفراغتاوقاتدر

برای.میکنمسپریرالحظاتموسیقیبایاهستم
راورزشهمفرزندانوهمسریعنیخانوادهاعضای
دوستانبینکههمزمانیدادم،قرارتاکیدمورد
داپینشاطتامیکنمورزشمشغولراخودمهستم
.کنم

دارید؟ورزشبهخاصیاعتقادپس
سالمتدرورزشنقشبهخاصیاعتقادمنبله

نقشبهاعتقادباکارمندیزماندر.دارمانسان
با،بیماریهاکاهشوپیشگیریدرورزش

جوانانوورزشادارهمسئولدادمکهپیشنهادی
.داشتفعالحضوریماعلمیکمیتههایدر

کردید؟شروعراورزشکیازو
شهرستانمدارسدررافوتبالورزش47سالاز

میز،رویتنیسفوتبال،کناردروکردمشروع
.دممیکردنبالهمراکشتیوکوهنوردیوالیبال،
یاباستعدادومتخصصافراداگردارماعتقادالبته

سایهدربودندهمماکودکیزماندرکنونی،
درتوانستممیصبوریامونفسبهاعتمادآرامش،
بهبودمندومورزشکهمیزرویتنیسرشته

.برسمخوبیموفقیتهای

اهلهمشدیدمتولدآندرکهخانواده ای
بودند؟ورزش

یکومادرپدر،ازغیربهمانفری7خانوادهدر
ایمسئولیتهبعدهاکهدارمورزشکاربرادر3خواهر،
عهدهداررادوومیدانیوبدمینتونهمگانی،ورزش
وخاصبیمارانهیاتمسئولیتهممن.شدند
.مگرفتعهدهبرراخودمانشهرستاناعضاپیوند
وماستادینزدیکشهرستاندرمامسکونیمنزل
بزرگورزشبانوعیبهمنوبودشدهبناشهر
تانشهرستیماولینمدیریتوسرپرستی.شدم
ربرادعهدهبرهمسنقرپرسپولیستیمیعنی

حساببهشهرستاناولتیمکهبودبزرگترم
.میآمد

فوتبالمتیدربهشتیشهیددانشگاهقبولیزمانتا
یمتعضوومیکردمبازیشهرستانپرسپولیس

در1354سال.بودمهمشهرستانتنیسرویمیز
یدشهدانشگاهعمومیبهداشتکارشناسیرشته

تیمعضوزمانهموشدمقبولتهرانبهشتی
ازدبع.شدمهمدانشگاهمیزرویتنیسوفوتبال
گاهدانشدرمسئولکارشناسعنوانبهدرسمپایان
،شاهکرمانقصرشیرین،درکرمانشاهپزشکیعلوم

دورانهمیندر.کردمکارهمسنقروبیستون
رابطوشهرستانتیمهایسرپرستیوسرمربیگری

ازارچندبکهبودمهمدرمانوبهداشتشبکهفعال
.شدمتقدیرمسئوالنسوی

یورزشمیادیندرحضوروفعالیتهمهاینبا
شدید؟مبتالدیابتبهچطور
لمنتقکرمانشاهبهمامسکونیمنزل1382سال
تامنزلکیلومتری90فاصلهبایدروزهرمنوشد

نیموساعتیکحدودکردم،میطیراکارمحل
دتمایندرمنوبرسممقصدبهتابودممسیردر

رانینوشیدنیومنطقهاینمخصوصشیرینی
ندقافزایشمتوجهمدتیازبعد.میخوردمپرتغال
وعندیابتبهشدمعلومآزمایشازپسوشدخونم

.هستممبتال2
یاعضالتالتهاببیماریعلتبه1397سالدر

رضاامامبیمارستاندرماه3حدودهممیوزیت
کهبودایامهماندروشدمبستریکرمانشاه
ابتدیبههمبعدوشدهانسولینتزریقبهمجبور
عمرکهمنمثلفردیبرای.شدممبتالاولنوع

ردنوعیبهوبودمکردهسپریورزشدررامفیدم
بودمشدهبزرگورزشیفضایواستادیومیک

.مبیایکنارشرایطاینباکهبودسختخیلی

می کنید؟چهحاالو
عنوانبهجوانانوورزشادارهطرفاز85سالدر

زاوانتخابشهرستانخاصبیمارانهیاتمسئول
یهیاتسنقرکرمانشاه،استانشهرستان15بین
.داردنزدیکیهمکاریفدراسیونباکهداشتهفعال
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خبر؟چههیاتاز
4دیابتی،6تاالسمی،ورزشکار8ماهیاتدر

اماسورزشکارهمنفریکوهموفیلی7،پیوندی
اولنفردیابتی،مسابقاتدورهآخریندر.داریم

سومیمقاموبودماهیاتازسال30زیرتیراندازی
ورزشکاربهنیزسال30باالیتنیسرویمیزدوبل
.کردپیدااختصاصما

وسال30زیردیابتگروهدراستاندارتاولمقام
دستبههمراسال30زیرباالیوکمترتیراندازی
همسال30باالیمیزرویتنیسدرآوردیم،
باتاداریمتالشکلدروهستیممقامصاحب
.یمبردارگامموفقودرستمسیردردوستانکمک
تانشهرسکنم،اشارههممسالهیکبهبایدالبته
دروداردمیزبانیبرایمناسبیشرایطسنقر
مارانبیمسابقاتمیزبانمیتوانیمهماهنگیصورت
.باشیماعضاپیوندوخاص
الزمآنچههرومناسبچمنزمینسونا،،استخر
هماهنگیهایباروزیامیدواریموداریمراباشد
خودمانورزشجامعهخدمتدربتوانیمالزم

.باشیم
وبخش هاسایرباهیاتوشمارابطهو

است؟چگونهدیگرهیات های
وخراستازاستفادهشهرستاناینورزشکارانبرای
ازی،تیراندمثلهمهیاتهاسایراست،رایگانسونا
واستاختیارماندرهمتنیسرویمیزودارت
دارهاهماهنگیبادیگرسوییاز.داریمخوبیتعامل
برگزاررامختلفیمسابقاتجوانانوورزش

شرایطدرورزشکارانتاداریمسعیومیکنیم
.باشندخوبی

یانظراستانهیاتوفدراسیونمورددرو
دارید؟پیشنهادی
امادارندبسیارتالشهایاستانهیاتوفدراسیون
امروزشرایطبهتوجهباکهاستاینواقعیت
واقعازامروتا.هستیمبیشترتوجهوحمایتنیازمند

یاریبسکارهایکهکنمتاکیدمسالهاینبهباید
اصخبیمارانورزشنیست،کافیاماگرفتهصورت

.استاختصاصیامکاناتوفضانیازمندپیونداعضاو

سپریرامختلفدورههایکهداریمداورانیما
نندکقضاوتمختلفرشتههایدرمیتوانندوکرده

.ودمیششایانیکمکشودمیهاشرایطایناگرو
واقتصادیشرایطدراینکهدلیلبههمچنین
راگوداریمبسیاریمشکالتهستیم،تحریمی
بیمارانورزشازحمایتوکمکراهدربتوانیم
کهیمکنپیشبینیراطرحهاییاعضاپیوندوخاص

همراهبهخوبینتایجکند،کمکورزشکارانبه
خیلیاستاندرخودمانماالبته.داشتخواهد
ولقاستانیمسوالنوهستیممسالهاینپیگیر

جاییبهوعدههااینتاکنونامامیدهندهمکاری
دستازراامیدمانامانشدهمحققونرسیده

.نمیدهیم
عالقهموردورزشیچهره پایانی،سئوالو

دردبخواهیکهماندهمطلبیاگروکیستشما
.خوانندگانوشمااینکنیدصحبتآنمورد
وخانوادهموفقیتوسالمتیمنقلبیآرزوی
قشرمیخواهمخداازقلبصمیمازاست،دوستان
نایفردایآیندهسازانوبگیرندسامانوسرجوان

تادهشتربیتخوبیبهسالمکانونیدرسرزمین
.باشندایرانبرایشایستهایمادرانوپدران

ایجادوصحیحتربیتجوان،قشرگرفتنسروسامان
ونسرزمیاینفرزندانپرورشورشدبرایفضایی
آرزوییهمدستاینازمسایلیواعتیادازدوری
عرشاینبهاینجادر.شودمحققامیدوارمکهاست
ارغوانی،درختدیدمسحرکه؛میکنمبسنده
ارغوانگوشبهجانی،خستهبامبهسرکشیده
ایناب.دیگرانیفکرکهخوشبهارتگفتم،آهسته
دمرازباشمداشتهویژهایتشکرمیخواهمابیات

آقاین،فدراسیومسابقاتخستگیناپذیروپرتالش
تالشماورزشبرایصبوریباکهمحمدیزاده

چهرهاماومیدانیمرااوقدرکهبداندومیکند
ویزدانیحسنعلیدایی،من،عالقهموردورزشی
در.هستندمنعالقهموردچهرههایمسیلیونل
واستانهیاتفدراسیون،تالشهایازبازهمپایان
دخداونازومیکنمتشکروتقدیرورزشکارانهمه
همهبهراسالمتیوصحتدارمآرزومنان

.بدهدهدیهماورزشکاران
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وسختبیماریهایاخباراززیادیحجمباروزههر
اال،بفشارخونتاالسمی،کلیوی،بیماریهاینظیرمزمن
…وسوانحدائمیپیامدهایدیابت،سرطان،آسم،

وسختبیماریهایازمواردیتنهااینها.هستیممواجه
میرومرگعمدهعلتکههستندواگیریغیرومزمن
.شوندمیمحسوبدنیادر
بهمزمنوسختبیماریهایکشورهاازبسیاریدر

آندالیلجملهازدارند؛صعودیروندمختلفدالیل
کهکسانیشمارمیشودباعثکهاستعمرطولافزایش

یهایبیمارانواعبهابتالخطرمعرضدرباالتر،سنیندر
.شودبیشترهستند،مزمن
اینکهاستمردمزندگیالگوهایدرتغییردیگردلیل
مساعدتررامزمنبیماریهایشروعشرایطتغییر

رعمطولنوین،پزشکیمراقبتهایمقابلدر.میکند
ادهدافزایشرامزمنبیماریهایبهمبتالیانازبسیاری

.بمانندزندهبیشتریسالهایآنهامیشودباعثو
باعثمزمن،وسختبیماریهایمدتطوالنیماهیت
حفظبهبیماریحذفودرمانازهدفکهمیشود
رتباطانیازمندعملکرد،حفظ.یابدتغییربیمارعملکرد
اجتماعی،حمایتیخدماتپزشکی،مراقبتنزدیک
.استسالمتاعتالیوآموزشیخدمات
برایاصوالکهمیشودمطرحسوالیمقدمهاینباحال

اییکارهچهسختبیماراناینزندگیکیفیتافزایش
اینباسالهااستقرارکهبیماریداد؟انجاممیتوان
وبیماریباسازگارینحوهلذاکندزندگیبیماری
.دارداهمیتبسیارآنپذیرش

ویسازگاربرایرامختلفیمدلهایسالمتروانشناسان
هاآنتشریحکهکردهاندطراحیبیماریهااینپذیرش

هاییپژوهشتاملقابلنکتهنمیگنجد،امانوشتارایندر
بیماریهایباسازگاریدرمعنویتنقشبهکهاست

بسیاریمحوراخیرسالهایدر.پرداختهاندسختومزمن
سازمان.استبودهسالمتومعنویترابطهپژوهشهااز

بررسیحالدرآنعضوکشورهایوجهانیبهداشت
در.هستندسالمتچهارمبعدعنوانبهمعنویتنقش

غیرمادیواقعیتبهمعنویتاستممکنعامهفرهنگ
ممکنیاواستمادیجهانباتقابلدرکهکنداشاره
اهدیدگاز.ببرندبکارمذهبودینبامعادلراآناست

اهدهمشقابلویژگیهایمیتوانرامعنویتروانشناختی،
کرتفومعنویانگیزهبارفتارهاییمذهبی،اعمالمانند

هکاستفردخودازبخشیمعنویت.کردعنوانمعنوی
ت،اسفردیرفتارواحساستفکر،شیوهیکبیانگر

ردآنچهبامتعالیرابطهرامعنویتمیتوانبنابراین
.کردبیاناستمقدسانسانزندگی
ینبکهدادهنشاناخیرسالهایطیپژوهشهاپیشینه
وجودمعناداریارتباطبیماران،امیدومعنویسالمت
عنوانبهرامذهبومعنویسالمتاهمیتودارد

وردمسرطانیبیمارانامیـدبـرتأثیرگـذارمتغیرهـای
درویژهبهمعنویسالمتفقدان.میدهدقرارتأیید

ازسزمینهمزمن،وسختبیماریهایبهمبتالبیماران
جسمیعوارضواجتماعیروانی،مشکالتازبسیاری
شنقدعا،مانندمذهبیاعمالومعنویتبنابراین،است؛
.میکندایفابیماریپذیرشدررامهمی

امیر للـه گانی 

دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی سالمت دانشگاه خوارزمی
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وابقبامذهبی-معنویمقابلهبینرابطهخصوصدر
تالمببیمارانبهویژهنگاهبامزمنبیماراندرسازگاری

کهدادهاندنشانمطالعاتپیشرفته،سرطانهایبه
کیفیتبهبودپذیرش،افزایشدرمذهبومعنویت
.استموثرمرگبهروبیمارانناامیدیکاهشوزندگی

معنویاعتقاداتکهشدهبیاننیزمطالعاتدیگردر
منفیروانیاثراتبابیمارانمواجههتسهیلضمن

شافزایوبیمارانافسردگیکاهشباعثمزمن،بیماری
ویمعناعتقاداتتنهانهومیشودزندگیازآنهارضایت

نقشاتاعتقاداینبلکهاست،موثربیماریباسازگاریبر
جادایباومیکندایفابیمارانزندگیشیوهدررامهمی

مرژیبهرابیمارانپیوستگیامور،هدفمندیاحساس
.میدهدافزایشدرمانی
طتوسبخشیآرامعاملعنوانبههمچنینمذهبیاعمال
موردافسردگیودرداضطراب،کاهشبرایبیماران
.میگیردقراراستفاده

بیماریهایمدیریتدرمعنویتنقشدرکخصوصدر
کهدارندتاکیدهاپژوهشمسن،افراددرمزمنوسخت

مشکالتوموانعرفعدرایمانودینداریمعنویت،
فیتکیبهبودنتیجهدروبدنمقاومتتقویتزندگی،
.داردمثبتیدخالتزندگی

حوادثبامقابلهومعنویتنقشبهمطالعاتدیگردر
بامعنویابعادبینروابطوشدهپرداختهاسترسزا
دارداذعانومیکندتاکیدرامقابلهایسبکهای
پیکربندیباروانیفشاربرابردرمردمواکنشهای
.داردارتباطآنهامعنویخصوصیات
راهبردهایبینرابطهارزیابیهدفبازیادیمطالعات
باروانشناختیسازگاریومعنویمذهبی،مقابلهای
انجاممزمنبیماریبهمبتالجواناندرجسمیسالمت
مهماستراتژییکعنوانبهرامعنویمقابلهوشده

اننشمزمنبیماریهایبهمبتالجوانانبرایمقابلهای
.میدهد

لمراحدرمعنویمقابلهنقشبهنیزدیگریمقاالتدر
اس،امآلزایمر،بیماریهمچون،مزمنبیماریهایاولیه

وپرداختهسرطاندیالیزی،همووکلیویبیماریهای
ازبیماریاولیهمراحلدربیماراناینمیکننداشاره

درشهامتومعنایافتنبرایخودایمانومعنویت
.میکننداستفادهشدهمواجههچالشهایبامواجهه
مورددرغنیاطالعاتارائهبهقادرآنهااین،برعالوه

بیماریبازندگیاجتماعیروانی،جنبههایومعنویت
اتژیاستریکعنوانبهرامعنویتودینرابطهوهستند

کالتمشوپریشانیبرمیتواندکهقدرتمندیمقابلهای
ازادهاستفودانستهاساسیوپررنگکندغلبهمرتبط
بیماریباکنارآمدنمنظوربهرامعنوی-دینیمنابع
مراقبانکلیدینقشبهکهمطالعاتیدر.میداندمهم

ده،شپرداختهمزمنبیمارانزندگیکیفیتدرسالمت
کاهشدرمعنویشیوههایازاستفادهمیدهدنشان

شدهایجادچالشهایبامواجههدرمراقبان،استرس
ایتحمدرواستموثربسیارعقلزوالبهمبتالبیماران

مطالعهایدر.میکندایفارامهمینقشبیمارانایناز
تهرفبکارزندگیبهدادنمعنامفهومبامعنویتدیگر
درگیرمسنافرادرویبهکهمطالعهایندر.است

مشاهدهمیدهد؛نشانشدهانجاممزمنبیماریهای
وکودکانرشدهمچونبیماران،زیستهتجربهوقایع
اجتماعیروابطوسالمتیشرایطدرمهمینقشنوهها،
گاریسازمیتواندطریقاینازومیکندایفابیماراناین
.دهدارتقارابیمارزندگیکیفیتومزمنبیماریبا
وامیدعنوانبهمعنویتنقشبهمطالعاتبرخیدر

بهنآازوشدهپرداختهزندگیبهنسبتمثبتدیدگاه
یادبیماریباسازگاریتسهیلبرایمفیدمنبععنوان
ردمیتواندمعنویودینیراهبردهایداردتاییدوشده

بهوباشدگذارتاثیرمزمندردبهبودودردباسازگاری
مککدردباایمقابلههایپاسخازبرخیبهبالقوهطور
.کند
باسازگاریکرد؛گیرینتیجهمیتواننهایتدر

تامیکندکمکبیمارانبهمزمنوسختبیماریهای
یفعالیتهاودهندکاهشرابیماریروانشناختیاثرات

.نکنندمتوقفراخوداجتماعیوفردیزندگیمعمول
بتوانداربیمکههستندشرایطیایجاددنبالبهدرمانگران
اییسالهطولدروبخشدبهبودراخودزندگیکیفیت

رمنظازکندزندگیاشبیماریهمراهبهاستقرارکه
مرورایندرکههمانطور.بنگردزندگیبهزیباتری
علمیمعتبرمجالتدرشدهچاپمقاالتبراجمالی
وسازگاریدرزیادیتاثیرمعنویتهویداستپژوهشی
رنظبه.میکندایفامزمنوسختهایبیماریپذیرش
هکاستدرونیانگیزشینیروییکمعنویتمیرسد
درمارفتارهایوعواطفتفکر،نحوهبرزیادیتاثیر

نوانعبهمیتواندمعنویت.گذاردمیسالمتیباارتباط
اهانسانازاسترسزاحوادثمقابلدرحمایتیچتریک

پژوهشهایاخیرسالهایدرموضوعاین.کندحمایت
.استدادهاختصاصخودبهرازیادی
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برترین های تنیس روی میز فارس معرفی شدند
باارسفاستاناعضاپیوندوخاصبیمارانورزشهیاتتنیسرویمیزمسابقاتپرونده
شدهرگزاربکرامتهفتهمناسبتبهکهمسابقاتایندر.شدبستهبرترنفراتمعرفی

بانوانبخشدر.شدندمعرفیشرحاینبهبانوانوآقایانبخشدودربرترنفراتبود
دستسومودومعناوینبهرعیتیمحبوبهواحدیمریموشداولغالمینرگس
وشددومبادپاپژمانایستاد،اولسکویبرآگاهمهدینیزآقایانبخشدریافتند،
.کردبسندهسومیمقامبهگلشنایمان

حضور جامعه ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا 
در همایش پیاده روی خانوادگی

هکخانوادگیرویپیادههمایشومراسمدراعضاپیوندوخاصبیمارانورزشجامعه
.یافتحضورشد،برگزارجوانانوورزشوزیرحضوربا
نایقهرمانانوورزشکارنمسئوالن،شدبرگزارجوانمردانپارکدرکهمراسمایندر

دراعضاپیوندوخاصبیمارانورزشفدراسیونقهرمانان.داشتندحضورفدراسیون
اجرای.کردندطیراپیماییراهمسیرورزشجامعهوورزشکاراناقشارسایرکنار

.بودامروزرویپیادههمایشهایبرنامهجملهازگروهیهایورزشوزندهموسیقی

اخبار 
استان ها
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اخبار 
استان ها

معرفی برترین های جشنواره  ورشی بیماران خاص و پیوند اعضا سمنان
اسامروزگرامیداشتسمناناستاناعضاءپیوندوخاصبیمارانورزشیجشنواره

همودیالیز،تاالسمی،اعضاء،پیوندورزشکارانحضورباوشاهروددرشهرستان
یریبصدکترحضورباکهمراسماینپایاندر.شدبرگزاراسامودیابتهموفیلی،

ربرتورزشکارانازبودهمراهشاهروداعضاءپیوندوخاصبیمارانورزشهیاترئیس
.آمدبعملوتشکرتقدیرجوایز،اهدایبا

عرب زاده رئیس هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا امیدیه شد
خوزستان،اعضاءپیوندوخاصبیمارانورزشهیاترئیسسویازحکمیطی

درحیفتاجمال.شدمنصوبامیدیهشهرستانهیاترئیسعنوانبهعربزادهعلیرضا
زاربرگامیدیهشهرستانجوانانوورزشادارهرئیسپورهاشمحضورباکهمراسمی

وتقدیرهیاتاینپیشینرئیسآبدیدهمهندسارزشمندخدماتوزحماتازشد
.کردمعرفیامیدیههیاتجدیدرئیسعنوانبهراعربزاده
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اخبار 
استان ها

زمین اختصاصی پتانک خراسان رضوی با معرفی نفرات برتر این رقابت ها 
افتتاح شد

ضویرخراساناعضایپیوندوخاصبیمارانورزشهیاتپتانکرقابتهایبرترنفرات
سالروزخردادماهسومگرامیداشتهدفبامسابقهاین.شدندمعرفیومشخص
بخشوددرهیات،اینپتانکاختصاصیزمینافتتاحمناسبتبهوخرمشهرآزادسازی

بخشدودرکهداشتندحضورورزشکار39مسابقاتایندر.شدبرگزاربانوانوآقایان
.پرداختندرقابتبههمباباناونوآقایان

اعضابرگزاری جشنواره ورزشی هیأت بیماران خاص و پیوند 
کهگیلویه و بویراحمد

بهمدبویراحوکهگیلویهاعضاءپیوندوخاصبیمارانهیأتاستانیورزشیجشنواره
رعایتباورزشکارانوهیأتمسئوالنحضورباخاصبیمارانجهانیروزمناسبت
این.دشبرگزاریاسوجشهرآبشارپارکمفرحوبازفضایدروبهداشتیهایپروتکل
ودارتهایرشتهدرخانموآقاورزشکار20حضورباورزشیفرهنگی،جشنواره
دیسعیمحمودسید.شدندمعرفیومشخصبرترنفراتآنطیکهبرگزارشطرنج
دربویراحمدوکهگیلویهاعضاءپیوندوخاصبیمارانورزشهیأترئیسنسب

شاطنموجباتکهجشنوارهایندرخاصبیمارانپرشورحضورازتقدیرضمنسخنانی
تمامیگستردهحضورخواستارآورد،میفراهمراخاصورزشکارانروحیوجسمی
اببرنامهاینادامهدر.شدورزشیهایعرصهدراستاناعضاءپیوندوخاصبیماران
.آمدعملبهتجلیلمسابقاتبرگزیدگانازاستانیمسئوالنحضور
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اخبار 
استان ها

نفرات برتر رقابت های شطرنج روز جهانی بیماران خاص معرفی شدند
انبیمارورزشهیأتهمتبهشطرنجمسابقاتخاصبیمارانجهانیروزمناسبتبه

پایتختتختیغالمرضاپهلوانجهانمجموعهدرتهراناستاناعضاپیوندوخاص
ندپیوورزشکارانحضورباوبانوانوآقایانردهدرمسابقاتازدورهاین.شدبرگزار
وپورنحسیحمیدرضا.شدندمعرفیومشخصبرترنفراتآنطیکهشدبرگزاراعضا
سئولمخسرویرامینهمراهبهتهراناستانهیأترئیسنایبورئیسکریمی،سیما
.بودندورزشکارانرقابتشاهدنزدیکازاستان،اینهیأتاجراییواداری

برترین های  مسابقات دارت بیماران خاص و پیوند اعضا 
و بختیاری معرفی شدند چهارمحال  

صخابیمارانازجمعیحضورباخرمشهرآزادسازیسالروزگرامیداشتدارتمسابقات
اینسرئیمردانیان.شدبرگزاربختیاریوچهارمحال«بن»شهرستاندراعضاپیوندو

25بنشهرستاندارتمسابقاتدر:گفترقابتهااینبرگزاریبهاشارهباهیات
نسالدرکهرقابتهااینپایاندر.رفتندهممصافبهگروهپنجدرخانمورزشکار

رازهوشودنخستعنوانصاحبتوانستسلیمیطیبهشد،برگزاربنشهردی9
ازهدایاییمراسمایندر.یافتنددستسومودومعناوینبههمنادریمریمونادری
.شداعطامسابقاتن1ایبرترینهایبهشهرستانهیاتطرف
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اخبار 
استان ها

ایجاد پل ارتباطی بین انجمن های بیماران خاص و هیات استان مرکزی
یسدردیداراعضایهیاتورزشبیمارانخاصوپیونداعضااستانمرکزیبامشاورری

.دانشگاهعلومپزشکیاراکبرتعاملوهمکاریدوجانبهتاکیدشد

لیهموفیمعرفی برترین های دارت و شطرنج اصفهان؛ گرامیداشت روز جهانی 
بارقابتهایدارتوشطرنجهیاتورزشبیمارانخاصوپیونداعضایاستاناصفهان

.معرفینفراتبرتربهکارخودپایانداد
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