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ورزشی

رئیس هیأت کاراته استان فارس:

در فارس کمبود خانه کاراته داریم 

سفر مدیر کل ورزش و جوانان فارس به مهر و المرد؛

روند اجرای طرح های ورزشی بررسی و ارزیابی گردید
مدیر کل ورزش و جوانان فارس در سفر عصر دوشنبه خود 
به شهرستان های مهر و المرد از نزدیک پروژه های در حال 
احداث این شهرستان ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. 
به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری و اطالع رســانی 
اداره کل ورزش و جوانــان فــارس، حیــدر علی کامیاب 
کالنتــری به همراه خداکرم کریمی معــاون امور عمرانی، 
عباس رضایی کارشــناس امور شهرستان ها، محمدرضا 
 صلواتی مدیر روابط عمومی و شهرام عبدالخانی پیمانکار 
پروژه های عمرانی عصر روز دوشــنبه 23 اردیبهشت ماه 
در سفر به شهرستان های مهر و المرد پروژه های ورزشی 
در حال احداث این دو شهرستان را از نزدیک مورد بررسی 
و ارزیابی قرار داد و از ســایر طرح ها و اماکن ورزشی این 

مناطق نیز بازدید کرد. 
کامیاب و هیأت همراه در بدو ورود به شهرســتان مهر از 
پروژه مجموعه بزرگ در حال احداث شهدای صنعت نفت 
این شهرســتان بازدید کرد این مجموعه بزرگ ورزشــی 
که یکــی از طرح های زیبای کشــور خواهد بود شــامل 
زمین های تنیس، ســالن بانوان، جاده سالمت، سالن های 

بدنسازی،  استخر سرپوشیده، سالن  ورزشی،  چندمنظوره 
زمین چمــن مصنوعی بزرگ، پیســت دوومیدانی و دیگر 
تأسیسات ورزشی است که با اعتبار اولیه ۱۵ میلیارد تومان 
 از محل اعتبارات وزارت نفت و اســتانی در حال ســاخت 

است.
مدیر کل ورزش و جوانان فارس و هیأت همراه ســپس با 

ورود به شهرســتان المرد از سالن ورزشی در حال احداث 
شــهدای رمضان این شهرســتان بازدید کرد این پروژه 
ورزشی هم اکنون 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پس 
 از تکمیل قرار اســت در هفته دولت امسال به بهره برداری 

برسد. 
حضور در جلسه مشترک هم اندیشــی و ارائه راهکارهای 

 مناسب به منظور اتمام پروژه های در حال احداث المرد از 
برنامه هــای دیگر مدیر کل ورزش و جوانان فارس در این 
ســفر بود که در محل فرمانداری این شهرستان تشکیل 
گردید و در این نشست تصمیمات بسیار خوب و مؤثری به 
منظور اتمام و تکمیل طرح های ورزشی در حال احداث این 

شهرستان اتخاذ گردید. 

مدیر کل ورزش و جوانان فــارس که فرماندار و تنی چند 
از مســئوالن محلی این شهرســتان وی را همراهی می 
کردند از پروژه ورزشــی تابناک این شــهر کــه در نوع 
 خود زیبا و منحصر به فرد در جنوب کشــور اســت بازدید 

کرد.
این پروژه ورزشی که توسط شرکت برنا سازه به مدیریت 
شــهرام عبدالخانی در حال احداث اســت هم اکنون 90 
درصد پیشــرفت فیزیکی دارد که از محل اعتبارات وزارت 
نفت و استان ساخته می شود و طبق برنامه در هفته دولت 
سال جاری با حضور وزیر ورزش و جوانان، استاندار فارس 
و سایر مسووالن استانی و شهرستانی مورد بهره برداری 

قرار می گیرد.

رئیس هیأت کاراته استان فارس با بیان اینکه این هیأت از 
هیأت های برتر کشور است، گفت: در همین راستا برگزاری 
مسابقات بین المللی سبک های کنترلی کاراته به این هیأت 

واگذار شده و در شیراز برگزار می شود. 
احمد مبارکی رئیس هیأت کاراته اســتان فارس از دفتر 
خبرگزاری تسنیم در شیراز بازدید و در گفت وگو با خبرنگار 
این خبرگزاری به بیان آخرین وضعیت هیأت کاراته استان 
فارس به عنوان یکی از هیأت های ورزشی فعال این استان 

و برنامه های پیش رو پرداخت.
مبارکی به رویداد مهم پیش روی این هیأت اشاره و با بیان 
اینکه این رویداد مهم شامل مسابقات بین المللی سبک های 
کنترلی کاراته اســت، اظهار داشت: این مسابقات که در 
تمام ســبک های کنترلی اواخرمردادماه امسال با حضور 
ورزشکاران کاراته کا در شیراز و در بخش سبک های آزاد 
نیز برای نخستین بار مسابقات ورد کاراته جهانی در سطح 

جهانی نیز بهمن ماه در شیراز برگزار می شود.
رئیس هیأت کاراته اســتان فارس به فعالیت های یکسال 
گذشته این هیأت اشاره کرد و افزود: براساس رتبه بندی 
که ۱6 اردیبهشــت ســال 97 زمانی که هیأت کاراته را 
تحویل گرفتیم انجام شــد، این هیأت در رتبه  باالی 30 
بود که امروز پس از گذشت یکســال به رتبه برترین ها 

رسیده  است.
مبارکی بیان کرد: در یکسال گذشته این هیأت رکوردهای 

زیادی داشــته که از جمله آن کسب نخستین مدال طالی 
کاراته جوانان ایران در المپیک، توســط نوید محمدی از 

استان فارس بوده است.
وی با بیان اینکه همچنین در این مدت چهار داور آسیایی 
تربیت کردیم، افزود: برای نخستین بار در چهار رده دو رده 
آقایان و دو دوره ویژه بانوان در سبک های آزاد و سبک های 
کنترلی لیگ استان را برگزار کردیم که در این زمینه هیچ 

استانی در چهار رده برگزار نکرده است.
رئیس هیأت کاراته اســتان فارس تصریح کرد: تجهیز و 
بازسازی دفتر هیأت کاراته  استان فارس که دو اتاق بیشتر 
نداشت نیز در برنامه قرار گرفت و امروز به ۱۱ اتاق رسیده 
که در این زمینه  یک و نیم میلیارد ریال هزینه انجام شده 

است.
تیم های کاراته را در راه مسابقات  برای نخستین بار   *

قهرمانی کشوری و انتخابی تیم ملی حمایت کردیم
مبارکی بیان کرد: برای نخســتین بار تیم های کاراته را در 
راه مسابقات قهرمانی کشوری و انتخابی تیم ملی حمایت 
کردیم که در حوزه بانوان و آقایان مدال آسیایی را کسب 
کردیم که این مهم توسط شیما آل سعدی و نوید محمدی 

اتفاق افتاد.

رئیس هیأت کاراته اســتان فارس با بیان اینکه در سال 
گذشــته بیش از 20 درصد رشــد بیمه ورزشی داشتیم، 
تصریح کرد: آمار بیمه شــدگان این هیأت ورزشی از ۱0 
هزار نفر به بیش از ۱3 هزار نفر رسید که کمتر این مهم در 

هیأت های تخصصی اتفاق می افتد.
مبارکــی بیان کــرد: در ســال 97 دو خانــه کاراته در 
شهرســتان های نورآباد و فسا افتتاح و برای نخستین بار 
نیز در تاریخ کاراته به چهار شهرســتان برتر که شــامل 
شیراز، نی ریز، جهرم و فسا بود تشک تاتامی اعطا کردیم.

رئیس هیأت کاراته استان فارس با تأکید بر اینکه تعامل 
خوب این هیأت با فدراسیون و اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان فارس عامل بســیاری از موفقیت ها بوده است، 
تصریح کرد: در مدت یکسال گذشته تعامل مناسبی بین 
این هیأت، فدراســیون و اداره کل ورزش و جوانان فارس 
اتفاق افتاده که در پیشرفت برنامه ها و برگزاری دوره های 

مربی گری و داوری بسیار تاثیرگذار بوده است.
* یکی از برجسته ترین اقدامی که توسط هیأت کاراته 
انجام شد برگزاری مسابقات  استان فارس در سال 97 

کاراته اوراسیایی برای نخستین بار در تاریخ کاراته بود
وی خاطرنشــان کرد: یکی از برجســته ترین اقدامی که 

توســط هیأت کاراته استان فارس در سال 97 انجام شد 
برگزاری مسابقات کاراته اوراسیایی برای نخستین بار در 
تاریخ کاراته بود که تقدیر فدراسیون را به همراه داشت، 
همچنین کسب مدال طالی المپیک در رده نوجوانان توسط 
نوید محمدی نیز از دیگر افتخاراتی بود که ســال گذشته 

نصیب هیأت کاراته شد.
رئیس هیأت کاراته استان فارس با تأکید بر اینکه نیازمند 
ایجاد زیرساخت ها در کاراته هســتیم، خاطرنشان کرد: 
کمبــود خانه کاراته در اســتان فارس و به ویژه شــیراز 
مشهود است که امیداوریم بر اساس وعده مسئوالن اداره 
کل ورزش و جوانــان فارس تا هفته دولت خانه کاراته در 

شیراز نیز افتتاح شود.
مبارکی به ظرفیت های هیأت کاراته در حوزه بانوان اشاره 
کرد و افزود: این هیأت در حوزه بانوان یکی از موفق ترین 
هیأت های کشوری اســت، و در طول یکسال گذشته هر 
برنامه ای که برای آقایان اجرا شــده برای بانوان نیز اجرا 
شده که این برنامه ها شــامل کالس مربیگیری، داوری، 

برگزاری لیگ، تجلیل و اعزام بوده است.
وی با بیان اینکه یکی از زیرساخت های مهم در بحث فنی  
داوری است، افزود: در این زمینه طرحی را به فدراسیون 
ارائه داده و موافقیت الزم را نیز گرفته ایم که برای ارتقای 
داوری ســن متقاضیان از از 22 سال به ۱8 سال کاهش 
دهیم، با اجرای این طرح، چهار سال فرصت است تا بتوان 

نخستین ارتقاء داوری را به متقاضی داده و او را آموزش و 
با زبان تخصصی داوری و قوانین آن آشنا کرد. 

* استان فارس هم اکنون با کمبود داور روبرو است
رئیس هیأت کاراته اســتان فارس با بیان اینکه این طرح 
توسط برخی از اســتان ها نیز در حال الگو برداری است، 
گفت: اســتان فارس هم اکنون با کمبود داور روبرو است 
و اجرای این طرح می تواند در تربیت داوران کاراته کمک 

کند.
مبارکــی در مورد برگزاری مســابقات کاراته در ســال 
گذشــته نیز بیان کرد: برای نخستین بار در سطح استان 
2۱ مســابقه را خود هیأت برگزار کرد که شامل ۱6 دوره 
لیگ، چهار دوره قهرمانی انتخابی و یک دوره مســابقات 
اوراسیایی بود، همچنین ۱20 مسابقه سبکی و دو مسابقه 

بین المللی سبکی نیز برگزار کردیم.
وی افزود: در موضوع استعدادیابی شهرهای استان فارس 

به پنج منطقه تقسیم شده که در مراکز این شهرستان ها 
مربی ها را جمع کرده و با اعزام مدرس نســبت به ارتقای 
مهارت فنی آنان اقدام  و و در پی آن نیز اســتعدادیابی در 
شهرستان ها انجام و پس از آن استعدادیابی کلی با حضور 

متخصصان هیأت کاراته انجام می شود.
مبارکــی بیــان کرد: پــس از شناســایی نخبــگان و 
اســتعدادهای کاراتــه ســرمایه گذاری الزم روی آنان 
صورت گرفته و با حمایتی که انجام می شــود در مسائل 
 فنی با آنان کار می کنیــم تا با قلدری در انتخابی تیم ملی 

شرکت کنند.
رئیس هیأت کاراته اســتان فارس افزود: این اســتان 
امســال در لیگ برتر کاراته بانوان مقام نخست را به خود 
اختصــاص داد و در بخش آقایان نیز که پیش از این تیم 
نداشتیم در دور جدید لیگ برتر آقایان نیز شکل گرفته و 

در مسابقات لیگ حضور می یابند.

برخی از نامزدهای انتخابات فدراســیون وزنه برداری در آستانه 
برگزاری انتخابات ریاســت این فدراســیون اقــدام به اهدای 

میله های وزنه برداری به هیأت ها کرده اند. 
وقتی پای انتخابات در رشته های مختلف ورزشی به میان می آید، 
مباحثی نیز در کنارش مطرح می شــود و اتفاقاتی رقم می خورد 
که همیشــه شــائبه تبلیغاتی بودن حرکات را در اذهان ایجاد 
می کند. یکی از این دســت اتفاقات، اهدای تجهیزات ورزشی به 
هیأت هاست؛ هیأت های اســتان ها که روسای شان بخش اصلی 
مجمع انتخاباتی را تشــکیل می دهند. اکنون فدراســیون وزنه 
برداری توســط سرپرست اداره می شــود و با وجود ثبت نام از 
کاندیداها، هنوز درخصوص زمان برگزاری انتخابات تعیین تکلیف 
نشده است. در همین راستا برخی نامزدها از کمبودهای همیشگی 
در هیأت استان ها که ریشه در کم کاری گذشتگان و منع قانونی 

امروزی دارد، بهره بــرداری انتخاباتی می کنند، هیأت هایی که با 
حداقل بودجه و کمبودهای فراوان درخصوص تجهیزات، روزگار 
می گذرانند. با این حال، شــنیده شده برخی کاندیدای انتخابات 
فدراســیون وزنه برداری، اقدام به اهدای میله های وزنه برداری 
 بــه برخی هیأت ها کــرده  و به برخی دیگر نیــز چنین وعده ای 

داده است!
باید دیــد این اقدامات تبلیغاتی نتیجه ای بــرای این نامزدهای 
انتخابات در پی خواهد داشت یا اینکه همانند بسیاری از انتخابات، 
هیأت ها فردی که شایستگی دارد را انتخاب می کنند؛ نه کسانی 
که در آستانه انتخابات به صورت ناگهانی به یاد اهدای وسایل به 
هیأت ها می افتند. به راستی، چه منفعتی در یک فدراسیون ورزشی 
وجود دارد که برخی نامزدها برای رســیدن به آن حاضر هستند 

چنین هزینه ای انجام دهند؟

 برای دومین ســال پیاپی رئیس هیأت رزمی فارس 
 مســئول کمیته پیشکســوتان فدراســیون رزمی 

شد. 
به گزارش روابط عمومــی و پایگاه خبری و اطالع 
رسانی اداره کل ورزش و جوانان فارس، در حکمی 
از سوی رئیس فدراسیون ورزش های رزمی محمد 
رضا اوجی مســئول کمیته پیشکسوتان فدراسیون 

رزمی شد. 
مسئول کمیته پیشکسوتان فدراسیون رزمی گفت: 
شناســایی پیشکســوتان ورزش رزمی در سراسر 
کشور برای ســاماندهی آنان از پارسال آغاز شده 
که امروز نیز ادامه خواهد یافت و ســرعت بیشتری 

خواهد گرفت. 

 محمد رضــا اوجی افــزود: کمیته پیشکســوتان 
ورزش های رزمی با هماهنگی دبیر فدراسیون اقدام 
به تدوین و بازبینی آیین نامه کمیته پیشکســوتان 
 کــرده و در این راســتا بــا هیأت های اســتانی 

هماهنگی های الزم در حال انجام است.
رئیس کمیته پیشکســوتان فدراسیون ورزش های 
رزمی کشور بیان کرد: امسال نیزبرنامه های متنوعی 

برای پیشکسوتان در نظر گرفته خواهد. 
وی گفت: احترام به پیشکســوتان احترام به خود 
است و نسل جوان باید بدانند احترام به پیشکسوت 
و اخــالق جوانمردی اصل اول در ورزش اســت و 
 پهلوانــی در کنار قهرمانی ورزشــکاران راماندگار 

می کند.

اهدای 
میله های وزنه برداری 
به هیأت ها در آستانه 

انتخابات 

رئیس هیأت 
رزمی فارس مسئول 

کمیته پیشکسوتان 
فدراسیون شد 

فرزانه قنبر دزفولی- سرویس ورزشی
الهام قانعی متولد 28 شــهریور ماه ۱369 و دارای مدرک کارشناسی 
گرافیک و کارشناسی سنگ های قیمتی است. وی عالوه بر فعالیت هایی 
که در عرصه ورزشی داشته است، به عنوان یک محقق در زمینه سالمت 

و تندرستی نیز به شمار می رود. 
در ادامه گفتگوی »تماشا« را با این بانوی موفق می خوانید.

الهام قانعی در خصوص ورودش به عرصه ورزشی گفت: من از سال 9۱ 
فعالیت های حرفه ای خود را در رشته ورزشی تنیس خاکی آغاز کردم و 
دوره های آموزشــی تنیس را در کشور تایلند گذراندم. از سال 9۴ وارد 
مسابقات تنیس شدم و به کارآموزی و مربیگری کودکان در فدراسیون 
تنیس ایران پرداختــم. ناگفته نماند که من تمرینات یوگا و پیالتس را 
نیز همواره به صورت خود آموز دنبال می کردم و تمرینات شــخصی ام 
را در باشگاه انجام می دادم. سپس از من خواستند که این تمرینات را 
به صورت افتخاری در باشگاه های مختلف به مراجعه کنندگان آموزش 

دهم.
وی ادامه داد: به دلیل کثرت شــاگردانم در اوزان بســیار باال و با هدف 

کم کردن وزن آنها و کمک کردن به بانوانی که دارای ناتوانی جسمانی 
بودند، انگیزه ای در من ایجاد شــد که تحقیقات گسترده ای را به منظور 
برطرف کردن این مشــکالت آغاز کنم. بنابراین با توجه به آناتومی و 
ســاختار بدنی افراد مختلف، تمریناتی متناسب با سن، وزن و توانایی 

آنها طراحی کردم.
* یک بدن سالم دارای چهار  فاکتور قدرت، سرعت، تعادل و انعطاف 

است
قانعی در خصوص تحقیقاتش اظهار داشت: به طور کلی یک بدن سالم 
دارای چهار  فاکتور قدرت، سرعت، تعادل و انعطاف است. من با در نظر 
گرفتن این فاکتورها در کنار وزن و سن افراد مختلف، همچنین با توجه 

به توانایی و سالمت بدنی آنها تمرینات هدفمندی را طراحی می کنم.
وی مهم ترین قســمت تمرینات و حرکات طراحی شده برای افرادی 
که دارای ناتوانی جســمی هستند را ابزار مربوط به این ورزش دانست 
و یــادآوری کرد: اولین نمونه از ابزارهای موردنیاز برای این تمرینات را 
به کمک پدرم درست کردیم. البته تولید مدل اصلی احتیاج به امکانات 
بیشتری دارد. همچنین برای انجام این تمرینات به صورت گسترده نیاز 

به تولید عمده داریم.
* پروژه من یک پروژه تحقیقاتی- پژوهشی است و تمام تالش خود 
را به کار گرفته ام که با پیشبرد تحقیقاتم یک ورزش ایده آل معرفی 

و اجرایی شود
قانعی با اعتقاد به اینکه موفقیت نیاز به پشــتکار و تالشی مستمر دارد، 
افزود: در طــول فعالیت هایم در این عرصه بارها شکســت خوردم و 
نادیده گرفته شدم اما باز هم دست از تالش برنداشتم و به مسیر خود 
 ادامه دادم. البته من پزشــک نیستم و تاکنون هیچ گونه ادعای درمانی 
نداشــته ام. پروژه من یک پروژه تحقیقاتی- پژوهشــی است و تمام 
 تــالش خود را بــه کار گرفته ام که با پیشــبرد تحقیقاتم یک ورزش 

ایده آل معرفی و اجرایی شود.
وی با تأکید بر اینکه محدودیت تنها در ذهن بشر وجود دارد و با شناخت 
و فعالیت در زمینه های مختلف هنری و علمی تنها چشمه کوچکی از راز 
این جهان را می ِچشــیم، گفت: هدف من این است که از طریق انجام 
این پروژه به رضایت شــخصی برسم و بتوانم حتی اگر شده برای یک 

نفر هم شرایط را سهل تر کنم.
این بانوی موفق ابراز کرد: روزی که من بتوانم وسیله ای برای خشنودی، 
پیشــرفت، سالمتی یا انگیزه انسان ها شــوم، آن روز قطعاً به هدف و 

رسالتم بر روی این کره خاکی رسیده ام.

وی در ادامه به تشریح بخشی از تحقیقات خود در زمینه نقش یوگا در 
زندگی انسان پرداخت و بیان کرد: یوگی ها زندگی را به عنوان یک مثلث 
با ســه گوشه اصلی فیزیک، ذهن و روح می دانند. فیزیک انسان تحت 
آزمایش قرار می گیرد، به دنیا می آید، رشد می کند، تغییر می کند، فرو 

می ریزد و می میرد. 
قانعی در همین راستا افزود: در سالهای اول زندگی و در دوران جوانی، 
 میزان ســلول هایی که از نو ساخته می شــود)anabolic( از میزان 
سلول هایی که می میرد، بیشتر است. به طور میانگین در تمام افراد این 
روند ســلولی وجود دارد. اما بعد از 3۵ سالگی به طور آرام پروسه مرگ 
ســلولی یا )catabolic( آغاز می گردد و بدن شروع به افول میکند و 
این پروســه باعث پیری می شود و ممکن است در دوران پیری موجب 

مریضی و از کار افتادگی شود.
* از نظر من هر یک از ما به عنوان یک انسان اهداف و رسالت بزرگی 

در زندگی داریم
وی با اشاره به اینکه یوگی ها بر این باورند که انسان صرفاً برای رنج، 
ســختی، درد و در نهایت مرگ به دنیا نیامده است و اهداف بزرگ تری 
وجود دارد، تصریح کرد: از نظر من هر یک از ما به عنوان یک انســان 

اهداف و رسالت بزرگی در زندگی داریم.
این محقق ادامه داد: موالنا نیز در اشعارش بارها به این موضوع اشاره 
کرده اســت که تا انسان به شناخت از خویش و هویت خود نائل نشود، 
نخواهد توانست به درک درستی از زندگی و جهان درون و بیرون برسد. 
برای یافتن و رســیدن به رسالتمان اول باید بدن، روح، ذهن و هرآنچه 
که وابسته به آسترال و  کالبد فیزیکی مان می شود را بشناسیم و با درون 

خود مرتبط شویم و از پس خود برآییم.

وی همچنین معتقد است: سرمایه گذاری برای اهداف زندگی احتیاج به 
عقل و اراده ای قوی دارد و اینها محصول یک بدن و ذهن ســالم است. 
با این وجود مي دانم میان حرف تا عمل فرســنگ ها فاصله است و در 
دنیای امروز هر یک از ما به نوعی دچار چالش هایی بعضاً ناخوشــایند 

می شویم. 
قانعی توصیه کرد: با به کارگیری فرمول های ســاده، کار خود را شروع 
کنید، این کار نیازمند به تمرین پیوســته و انضباط شــخصی اســت. 
 انضباط شــخصی به معنی ساده زیستن و عمیق فکر کردن و به معنای 
برنامه ریزی مدون و منســجم برای اهداف کوتاه و بلندمدت و متعهد 

بودن به آن است.
وی با تأکید بر اینکه بدن معبد و وســیله ای برای روح اســت و برای 
رســیدن به طول عمر بهینه ملزوماتی عموماً معنوی باید فراهم کنیم، 
گفت: بــه طور مثال یک اتومبیل نیازمند پنج فاکتور روان کننده، باتری، 
سیستم خنک کننده، سوخت و یک راننده مسئولیت پذیر است. انسان 
هم بــرای طول عمر بهینه نیــاز به ورزش مناســب، تنفس صحیح، 
ریلکسیشن، داشتن افکار مثبت و مدیتیشن، تغذیه و رژیم مناسب دارد، 
خوشبختانه برای دســتیابی به این فاکتورها نیازی به سرمایه گذاری 

مادی نیست.
برای مفاصل، ماهیچه ها،  * ورزش مناســب همچون روان کننده 
رباط ها، تاندون ها و بقیه قسمت های بدن است و به وسیله باال رفتن 

چرخش خون باعث افزایش انعطاف بدنی می شود
قانعی با بیان اینکه ورزش مناســب همچون روان کننده برای مفاصل، 
ماهیچه ها، رباط ها، تاندون ها و بقیه قسمت های بدن است و به وسیله 
باال رفتن چرخش خون باعث افزایش انعطاف بدنی می شــود، عنوان 
داشت: تنفس مناسب به بدن کمک می کند تا با باطری مرکزی و همان 
هسته مرکزی بدن که در آن نیروی انرژی عظیمی نهفته است، مرتبط 
شود. زمانی که ما تنفس صحیح و تکنیک های تنفسی را می آموزیم و 
آن را در ناخودآگاه خــود به جریان می اندازیم، ذهن و بدن روند جوان 
ســازی را آغاز می کند. ریلکسیشن مناسب نیز سیستم بدن را همانند 
رادیاتور ماشــین خنک نگه می دارد. زمانی که ذهن و بدن بی وقفه و 
بیش از حد توان فرد، کار می کنــد، بهره وری ذهن و بدن کاهش می 

یابد. بنابراین ریلکس کردن راه طبیعی شارژ کردن بدن است.
* تفکر مثبت و مدیتیشن نیز به نوعی به تصفیه گر ذهن معروف است و 

نقش مهمی در کنترل افکار دارد
وی اضافه کرد: تغذیه و رژیم غذایی مناسب هم سوخت بدن را تأمین 

می کند. بر همین اســاس بهره برداری بهینه از غــذا، هوا، آب و نور 
 خورشید ضروری است. تفکر مثبت و مدیتیشن نیز به نوعی به تصفیه گر 
ذهن معروف اســت و نقش مهمی در کنترل افــکار دارد. به طور کلی 
مدیتیشن کمک شــایانی به هشیاری و غلبه بر پرواز ضمیر نا خود آگاه 
می کند. قانعی در ادامه به تشــریح دو فاکتور ورزش و تنفس مناسب 
پرداخت و گفت: قبل از هر چیــز در رابطه با افراد مبتال به ام اس باید 
بگویم که این افراد برای ورزش کردن نیازی نیســت ورزشکار بزرگی 
باشند، فقط الزم و ضروری اســت که با متخصص خود برای انتخاب 
ورزش مناسب بدنشان مشورت کنند. ورزش های آبی، یوگا، تای چی، 

ورزش های تعادلی و کششی بهترین انتخاب برای این افراد هستند.
* ورزش هایی همچون یوگا و تای چی ارتباط محسوسی بین بدن و 

ذهن ایجاد می کند
وی به فواید انجام حرکات ورزشــی از جمله یوگا و تای چی اشــاره 
 کرد و اظهار داشــت: با انجام این حرکات هشــیاری فرد نســبت به 
اندام های بدن دو چندان می شود. این نوع ورزش ها ارتباط محسوسی 
بین بدن و ذهــن ایجاد می کند. در نهایت بعد از تمرین های تمرکزی 
 پی در پی شــما قادر به تمرکز بر روی تانــدون ها، عضالت، مفاصل، 
ماهیچه ها و تمام اندام های درگیر شــده در هنــگام انجام حرکات، 
 خواهید بود و این خود قدمی بزرگ به سمت هشیاری بیشتر و شناخت 

خویشتن است.
قانعی با اعتقاد به اینکه فرد با کنترل تنفس، قدمی به سمت کنترل خود 
بر می دارد، بــه بیان راهکارهایی برای انجام تنفس صحیح پرداخت و 
بیان کرد: الزمه یک تمرین تنفسی موفق قرار گرفتن بدن در وضعیتی 
مناسب اســت. به طوری که سینه، پَس گردن و َسر باید در یک راستا 
و عمود باشــند و وضعیت بدن نیز بایستی در حالتی سبک و راحت قرار 
داده شــود. بدن را نباید به جلو، چپ و راست خم کرد و فرد باید سعی 
کند که صاف و خوش فرم بنشیند و بدنش را به سمت بال بکشد و دقت 
کند فروکش نشود. بدون تردید همه ما با تمرین و ممارست بر وضعیت 

صحیح تسلط خواهیم یافت.
وی یک تمرین تنفســی ارائه داد و تأکید کــرد: در حالت نیلوفری یا 
پادماسانا بنشینید. چشمان خود را بسته نگه دارید. بر روی فضای بین 
دو ابرو )تریکوتی( تمرکز کنید. سوراخ راست بینی را با انگشت شصت 
خود کامالً ببندید. آرام و طوالنی تا حدی که تحت فشار نباشید، از طریق 
ســوراخ چپ بینی دم بگیرید. سپس خیلی آرام از طریق همان سوراخ 
بینی یعنی سوراخ چپ بازدم کنید. این تمرین را هر وعده ۱2 بار تکرار 
کنید.قانعی در پایان ضمن تشکر از حمایت های بی دریغ استاد شهزاد 
پاکــزاد برای آموزش تمرینات یوگا و تنفس، گفت: جا دارد که از پدر و 
مــادر و خواهر عزیزم هم که در تمام مقاطــع زندگی به معنای واقعی 
کلمه چون کوه پشــتیبانم بوده اند  قدر دانی و تشــکر ویژه ای داشته 
 باشم. درصدد هستم که در ادامه تحقیقاتم، تمرینات ورزشی، تنفسی، 

رژیم های غذایی و مطالب مربوط را تهیه و ارائه دهم.

امسال در لیگ برتر کاراته بانوان مقام نخست را به خود اختصاص دادیم

الهام قانعی، پژوهشگر در حوزه سالمت: 

موفقیت نیاز به پشتکار و تالشی مستمر دارد
 انضباط شخصی به معنی ساده زیستن و عمیق فکر 

کردن و به معنای برنامه ریزی مدون و منسجم برای 
اهداف کوتاه و بلندمدت و متعهد بودن به آن است

 زمانی که ما تنفس صحیح و تکنیك های تنفسی را 
می آموزیم و آن را در ناخودآگاه خود به جریان 
می اندازیم، ذهن و بدن روند جوان سازی را آغاز 

می کند


