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 .نشست نواب رئیس هیات ژیمناستیک استان قزوین برگزار شد

عمومی هیات ژیمناستیک استان قزوین نشست نواب رئیس هیات به گزارش روابط 

 .ژیمناستیک استان قزوین برگزار شد

این نشست که به همت هیات ژیمناستیک آبیک و جناب آقای محرابی در خانه 

ژیمناستیک این شهرستان انجام شد راههای همکاری هیات های شهرستان ها با هیات 

ی آتی هیات در آینده برنامه ریزی صورت استان بررسی شد و برای برنامه ها

 .گرفت
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 .مسابقات سطح بندی ترامپولین در الوند برگزار شد

به گزارش روابط عمومی هیات ژیمناستیک استان قزوین مسابقات سطح بندی 

 .ترامپولین در الوند برگزار شد

ورزشکار از آنها از آکادمی  51ژیمناست که  16مسابقات که با حضور  در این

ژیمناستیک شهید چمران و مابقی از شهر الوند شرکت کرده بودند آقایان وحیدرضا 

کاکاوند، مهدی علیزاده، علیرضا کاسه گر، محرم تقی پور، حیدری و سرابی ارزیابی 

مسابقات نمایش قابل توجهی را هنرجویان را برعهده داشتند. ژیمناست ها در این 

 .ارائه کردند که مورد تشویق مسئولین برگزاری قرار گرفت
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 اخباری از ژیمناستیک بانوان؛
 .دو دوره مسابقه ژیمناستیک بانوان انجام شد

 

 

به گزارش روابط عمومی هیات ژیمناستیک استان قزوین دو دوره مسابقه ژیمناستیک 

 .بانوان انجام شد

در قزوین و سالن ژیمناستیک شهید گرامی یک دوره مسابقه فیزیکال میان ژیمناست 

مختلف و سالن  ژیمناست از شهرستان های 566های بانوان انجام شد که نزدیک به 

های خصوصی قزوین در این رقابت حضور داشتند. در انتها به ژیمناست هایی که 

 .موفق به قبولی در این آزمون شدند کارنامه قبولی در آن سطح ارائه گردید

ژیمناست زیر نظر مربیان خانمها آقا  03در مسابقه دیگری که در اقبالیه و با حضور 

به نفرات برتر جوایزی اهدا گردید. آقای موالیی مردای و مهربان انجام شد و 

مسئول هماهنگی امور ورزش و جوانان، آقای مهندس بیگدلو معاون ریاست شورای 

اسالمی شهر، آقای شیرمحمدی ریاست هیات وشو، خانم قدیانلو عضو شورای 

اسالمی،خانم مقدم ریاست فرهنگسرای شهرداری و همچنین خانم ها سیاهکل و مجیبی 

ینده اداراه کل ورزش و هیات ژیمناستیک استان قزوین در این مراسم حضور نما

 .داشتند
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مراسم تودیع و معارفه رئیس اسبق و جدید هیات ژیمناستیک شهرستان الوند استان قزوین 

 .برگزار شد

به گزارش روابط عمومی 

هیات ژیمناستیک استان 

قزوین مراسم تودیع و 

معارفه رئیس اسبق و 

ت ژیمناستیک جدید هیا

شهرستان الوند استان 

 .قزوین برگزار شد

در این مراسم که با 

حضور شهردار و اعضای محترم شورای شهر الوند و مسئولین شهرستان الوند انجام 

شد حمید احمدی رئیس هیات ژیمناستیک استان قزوین طی حکمی محمد رفاهی نژاد 

لوند به مدت یکسال منصوب را به عنوان رئیس جدید هیات ژیمناستیک شهرستان ا

نمودند و از زحمات ارزنده آقای جاللی رئیس پیشین این هیات تقدیر و تشکر 

نمودند. حمید احمدی در این مراسم ژیمناستیک را ورزشی بنیادین و پایه معرفی 

کردند که هم سالمت جامعه را تضمین می نماید و هم می تواند بستر قهرمانی را در 

فراهم کند. لطفی شهردار الوند نیز نگاه ویژه شهرداری الوند به  رشته های گوناگون

این رشته را برشمردند و قول همکاری های گوناگون در زمینه توسعه این رشته را 
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 :دادند. متن حکم رئیس جدید هیات الوند به این شرح است

 

 بسمه تعالی

 برادر ارجمند جناب آقای محمد رفایی نژاد

 سالم علیکم؛

 با عنایت به تعهد ، کارایی، شایستگی ، مدیریت و احتراما

نظر به عالقه مندی شما به امر ورزش ژیمناستیک ، بدینوسیله جنابعالی را به سمت 

ریاست هیات ژیمناستیک شهرستان الوند به مدت یک سال منصوب می نمایم. امید 

م رهبری، است، با حسن تدبیر شما در راستای تحقق بخشیدن به فرمایشات مقام معظ

محیط ورزش در آن شهرستان، محیط معنوی و آکنده از جوانمردی، پهلوانی ، 

 .پارسایی و درخشندگی های احالقی گردد

 آرزوی توفیقات روز افزون شما را از درگاه ایزدمنان خواستارم

 حمید احمدی

 رئیس هیات ژیمناستیک استان قزوین
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 برای قضاوت مسابقات؛

 حضور کامران داودی و منوچهر کاکاوند در مسابقات کشوری
به گزارش روابط عمومی هیات ژیمناستیک استان قزوین کامران داودی و منوچهر 

 .ری جهت قضاوت مسابقات حضور یافتندکاکاوند در مسابقات کشو

در این مسابقات که در شهر اردبیل و در رده سنی نوجوانان انجام شد کامران داودی 

به عنوان مسئول کمیته دواران کشور داوران را برای ضاوت در این مسابقات ارنج 

به کردند و به کار آنها نظارت کردند، همچنین منوچهر کاکاوند هم در این مسابقات 

 .قضاوت و ارزیابی ژیمناست ها پرداخت
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 محمد رضا خیرخواه ، نماینده محترم مربیان؛

ر معرفی نمایندگان ورزشکاران،داوران،مربیان و باشگاههای واجد شرایط حضو

 در مجمع انتخابات فدراسیون ژیمناستیک

از سوی دبیر مجمع انتخابات فدراسیون ژیمناستیک ،اسامی نمایندگان شرکت کننده 

به گزارش روابط .در مجمع عمومی انتخابات فدراسیون ژیمناستیک معرفی شد

عمومی فدراسیون ژیمناستیک، از سوی دبیر مجمع انتخابات فدراسیون اسامی 

نمایندگان واجد شرایط مربیان ، داوران ، باشگاهها و ... شرکت کننده در مجمع 

 .عمومی انتخابات فدراسیون ژیمناستیک اعالم شد

 ین اساس از آقای هادی خناری نژاد، نماینده محترم ورزشکارانبر هم 

 جناب آقای رضا فرنیا، نماینده محترم ورزشکاران

 سرکار خانم فاطمه اکرمی، نماینده محترم ورزشکاران

 جناب آقای سید حمیدرضا هاشمی، نماینده محترم داوران

 جناب اقای محمد رضا خیرخواه ، نماینده محترم مربیان

 امل محترم باشگاه خانه ژیمناستیک هرمزگانمدیر ع

 تا آمده عمل به دعوت  مدیر عامل محترم باشگاه ژیمناستیک ارومیه )آکروژیم(

صبح  56در جلسه مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون ژیمناستیک که رأس ساعت  

در محل آکادمی ملی المپیک واقع در بزرگراه نیایش،  31/7/51روز دوشنبه مورخ 

 ه ورزشی انقالب برگزار می شود حضور بهم رسانند . مجموع
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دارد؟چرا ورزش پوست را جوان نگه می  

شود. ورزش مداوم باعث کندتر شدن روند پیری و جوان ماندن پوست و بدن می

های اخیر نشان داده است که ورزش عالوه بر جلوگیری از تحلیل رفتن بدن و بررسی

 .پیری همراه استافزایش سرعت با کند شدن روند 

شود به نقل از سایت یاهو، دالیل مختلفی وجود دارد که باعث میو ایسنا گزارش  به

 :از عبارتند دالیل این. باشد همراه بدن ماندن جوان ورزش با

 عمل عرق کردن به هنگام ورزش مانند یک حمام بخار:بودن عرق . آنتی باکتریال5

های اخیر شود. بررسی شسته بدن روی از سریعا ورزش از بعد باید عرق البته .کندمی

 کند.نشان داده است که عرق مانند آنتی بیوتیک طبیعی کار می

دهد و اکسیژن رسانی به خون ورزش فشار خون را افزایش می:. افزایش فشار خون1

 پوست به رسانی خون و رودمی بدن اعضای و قلب به خون این کند.تر میرا سریع

های مرده خارج شود سلولن به پوست باعث میخو فشار افزایش. یابد می ایشافز نیز

 شوند و پوست تمیزتر شود.

فاشیا بافتی است که عضالت، عروق خونی :. انعطاف پذیری فاشیا افزایش می یابد9

و اعصاب را در کنار هم نگه می دارد. فاشیا باید همواره درگیر و فعال بماند تا بدن 

 باقی بماند. با ورزش این اتفاق می افتد. منعطف و جوان
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در مطالعات اخیر مشخص شد به هنگام ورزش، میوکین ترشح :. ترشح میوکین1

کند. میوکین وارد جریان خون شود و این مساله به جوان ماندن بدن کمک میمی

شده و در کیفیت پوست نقش اساسی دارد. تحقیقات نشان داده است افرادی که 

 د پوست بهتری دارند.کننورزش می

کند. در صورتی که ورزش میزان کورتیزول را در بدن متعادل می: . کاهش استرس1

کورتیزول در بدن بیش از حد تولید شود، پوست جوش می زند. ورزش با کاهش 

استرس و کاهش میزان ترشح کورتیزول از جوش زدن پوست جلوگیری 

 باعث و کندمی تخریب پوست در را کوالژن کورتیزول، اینکه ضمن کند.می

 .کندمی جلوگیری روند این از ورزش شود اماوکیده شدن آن میچر
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 سرپرست فدراسیون ژیمناستیک

 انتخابات را در کمال بی طرفی برگزار می کنیم

 

 

 

 

سرپرست 

سید .برگزاری بی طرفانه انتخابات فدراسیون تاکید کرد فدراسیون ژیمناستیک بر

محمد شروین اسبقیان طی گفت و گو با روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک با 

تاکید بر بی طرفی کامل فدراسیون در انتخابات پیش رو خاطرنشان کرد: درصدد 

اتی هستیم مطابق خط مشی ترسیمی از سوی مسوولین وزارت ورزش وجوانان، انتخاب

نامزد تعیین  51سالم و بی طرفانه را برگزار کنیم. وی افزود: نگاه ما به تمامی 

صالحیت شده یکسان و نسبت به هیچ فردی نظر نداریم و اگر مشاهده شود از سوی 

پرسنل اقداماتی به نفع یا علیه کاندیدایی صورت گرفته به شدت با آن برخورد 

ه اظهار داشت: تالش خواهم کرد تا زمانی خواهیم کرد. سرپرست فدراسیون در خاتم

 .که در این مجموعه خدمت می کنم به نحو احسن وظایف خود را به انجام برسانم
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اسامی نهایی نامزد های واجد شرایط حضور در انتخابات فدراسیون ژیمناستیک 

 اعالم شد

بر اساس اعالم معاونت توسعه ورزش قهرمانی وحرفه ای وزارت ورزش وجوانان 

 .اسامی نامزد های واجد شرایط حضور در انتخابات فدراسیون ژیمناستیک اعالم شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک و بر اساس اعالم دفتر معاونت توسعه 

کاندیدای واجد  51قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان اسامی نهایی 

 .به شرح زیر اعالم شدشرایط حضور در انتخابات فدراسیون ژیمناستیک 

علی  , سرکار خانم زهرا اینچه درگاهی , آقایان حبیب نوظهوری , سید امیر آگاه 

اصغر بخشی پور , ناصر خضری , محسن خوش طینت , افشین داوری , سید مهدی 

شرفی , سعید عظیمی , سعید علی آبادی , فرزین قاسم زاده کاکرودی , رضا محمد 

 .  یرقائمی , علی نشوادیان بخش , محمد آذرپیکاظمی , سید محمد حسن م

مهرماه در محل سالن  51الزم به ذکر است که انتخابات فدراسیون ژیمناستیک 

 . همایش های آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد
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 چرا طناب زدن مفید است؟

ای برای افزایش آمادگی جسمانی و تناسب اندام خود بسیاری از افرادی که برنامه

دهند. طناب زدن حرکت ورزشی است که دارند، طناب زدن را در این برنامه قرار می

و برای افراد با هر نوع آمادگی جسمانی مناسب دهد ضربان قلب را افزایش می

به نقل از سایت یاهو، دالیل مختلفی برای طناب زدن وجود و ایسنا گزارش  به.است

طناب زدن با افزایش ضربان قلب منجر به : . افزایش ضربان قلب5دارد که عبارتند از:

از  شود. طناب زدن یکیهای بدن و قدرتمند شدن عضالت میکاهش چربی

 زدن طناب دقیقه پنج با تنها و است عروقی –های حرکت قلبی موثرترین فرم

. طناب زدن برای افراد با 1.بسوزاند کالری دویدن مایل نیم اندازه به تواندمی

افراد با هر نوع آمادگی جسمانی :آمادگی های جسمانی مختلف مناسب است

دقیقه طناب زدن است که با روزی پنج توانند از طناب زدن فایده ببرند. تنها کافی می

های هوشمندی حاضر طناب شروع کنید و کم کم این زمان را افزایش دهید. در حال

 نیز در بازار وجود دارند که تعداد طناب زدن را می شمارند.

های مختلف بدن کار طناب زدن بر روی قسمت:. طناب زدن فواید متعددی دارد9

تلف طناب زدن وجود دارد که هر کدام از آنها تمرکز های مخکند. ضمنا روشمی

دهند. طناب زدن متعادل و این فعالیت را بر روی قسمت خاصی از بدن قرار می

 دهد.قدرت بدن را نیز افزایش می
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 دهدافزایش زمان ورزش در مدارس سالمت استخوان دختران را افزایش می

 

داده است که افزایش زمان ورزش و مطالعات انجام شده توسط محققان سوئدی نشان 

بدنی در مدارس باعث افزایش سالمت استخوان دختران های تربیت طول کالس

، در مطالعات انجام شده Science dailyبه نقل از سایت و ایسنا گزارش  به.شودمی

آموزان بررسی شد.در این مطالعات تاثیر ورزش در مدرسه بر تراکم استخوان دانش

پسر( مورد بررسی قرار گرفتند. تعدادی از این  36دختر و  71آموز )نشدا 576

 06بدنی داشتند و تعدادی دیگر دقیقه کالس تربیت  166 افراد در هفته

بدنی بر افزایش تراکم های تربیت ها نشان داد که افزایش میزان کالسدقیقه.بررسی

 مشاهده در پسران آنچنان استخوان دختران نقش اساسی دارد. البته این تاثیر

.محققان معتقدند که این اختالف احتماال به این دلیل است که دختران به طور نشد

 شروع از پیش مطالعات این در پسران. کنندمی  کلی نسبت به پسران کمتر فعالیت

نابراین میزان فعالیت در طی مطالعات ب. داشتند فعالیت ساعت سه ایهفته نیز تحقیقات

آن چنانی بر استخوان در آنها نداشته است.با این حال افزایش زمان ورزش در تاثیر 

تواند تاثیر زیادی بر سالمت استخوان دختران داشته باشد. با توجه به این مدرسه می

شوند، های استخوان و پوکی استخوان میکه زنان بیشتر از مردان درگیر بیماری

ی جدی به سالمت زنان در سنین باالتر هاتواند از آسیبتوجه به این قضیه می

 جلوگیری کند.
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 کمبود اعتماد به نفس والدین عامل ورزش نکردن کودکان

های انجام شده توسط محققان کانادایی نشان داده است که تنها آگاهی والدین بررسی

بلکه اعتماد  تواند بر میزان ورزش کردن فرزندان آنها تاثیر داشته باشد،نیست که می

به نقل از سایت و ایسنا گزارش  به .نفس آنها نیز بر این مساله تاثیرگذار است به

Science dailyکه کنندمی تصور والدین درصد 66ها نشان داده است که ، بررسی 

 ورزش کافی فعالیت کافی دارند، اما تنها هفت درصد کودکان به اندازه آنها فرزندان

 باید  حال این با اما شده هی کافی به این افراد دادهرسد که آگابه نظر می .کنندمی

پدر و مادر مورد بررسی  76در این مطالعات  .بگیرد صورت آنها در رفتاری تغییرات

 که داد نشان هاسال سن داشتند. بررسی 57تا  1قرار گرفتند که فرزندان آنها بین 

کمپین  ورزش را ندارند.عتماد به نفس کافی برای تشویق فرزندان خود به ا والدین

خاصی برای افزایش سطح آگاهی والدین کانادایی تشکیل شده است. این کمپین 

 شدت با ورزش دقیقه 06کند تا حداقل فرزندان خود را به والدین را تشویق می

 .کنند تشویق شدید تا متوسط

طبق گزارش آژانس سالمت عمومی کانادا، کمبود ورزش یکی از دالیلی است که 

 درصد کودکان کانادایی اضافه وزن داشته باشند. 16باعث شده بیش از 

 شود.اضافه وزن باعث افزایش احتمال ابتال به دیابت و فشار خون در کودکان می
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 دهدتوقف ورزش جریان خون در مغز را کاهش می

 

های انجام شده در بررسی

دانشگاه مریلند نشان داده 

است که متوقف شدن 

کاهش جریان ورزش باعث 

 .شودخون به مغز می

 56ها نشان داده است که بعد از ، بررسیMNTایسنا و به نقل از سایت گزارش  به

 یابد.سال جریان خون به مغز کاهش می 66تا  16روز متوقف کردن ورزش در افراد 

استفاده کردند. جریان خون  MRIمحققان برای مطالعه این مساله از عکس برداری 

یابد.هیپوکامپوس به خصوص هیپوکامپوس با کاهش میزان فعالیت کاهش می به مغز

ای در مغز است که با شروع کند و منطقهنقش اساسی در یادگیری و حافظه ایفا می

ها هایی که بر روی موشکند. بررسیبیماری آلزایمر شروع به کوچک شدن می

ها را افزایش و نروندهد که ورزش کردن رشد عروق خونی انجام شده نشان می

 51ای که در مطالعات اخیر بررسی شدند همگی حداقل ساله 66تا  16دهد.افراد می

چهار ساعت ورزش با شدت  سال سابقه ورزش مداوم داشتند و حداقل در طول هفته

 دادند.زیاد انجام می
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 های کششی پرهیز کنیم؟چه زمانی از ورزش

اند باید از افرادی که به تازگی جراحی داشتهیک پزشک ورزشی با اشاره به اینکه 

های کششی باید های کششی پرهیز کنند، گفت: چند گروه از انجام ورزشورزش

دیدگی شدید دارند، به پرهیز کنند که این افراد شامل کسانی هستند که آسیب

فرهاد صفری در  .اند و یا دچار اسپاسم شدید عضالنی شده اندتازگی عمل کرده

وگو با خبرنگار ایسنا، منطقه زنجان، اظهار کرد: کسانی که به تازگی گفت

دیده و یا اند، به دلیل اینکه بافت آسیبدیدگی شدید و یا عمل جراحی داشتهآسیب

های خود را جراحی شده هنوز قادر به فعالیت نیست و توان الزم را برای اینکه فعالیت

های کششی توصیه نوان به انجام ورزشمثل سابق ادامه دهد را ندارد، به هیچ ع

وی ادامه داد: این افراد باید حتما مدتی را صرف استراحت کنند تا بافت  .شوندنمی

های کششی توان خود را بازیابد و در صورتی که ناپرهیزی کنند و به ورزش

این کارشناس افزود:  .بپردازند ممکن است دچار پارگی و همچنین شکستگی شوند

ان و بازیابی توان، فرد آسیب دیده و یا جراحی شده باید دوره نقاهت و برای درم

وی تصریح کرد: همچنین افرادی  .نشود بیشتر آسیب دچار تا درمان خود را بگذراند

شوند به هیچ عنوان حرکات های شدید میهای عضالنی و یا اسپاسمکه دچار گره

غیرارادی عضالت است و انجام کششی انجام ندهند ؛چرا که اسپاسم انقباض 

 .تواند باعث تشدید درد شودهای کششی میورزش
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