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1400ویژه نامه روز جهانی دیابت و روز جهانی گیاهخوار، پاییز 

مسئولمدیرسخن
موسویانساداتآسیه

وکشاورزیعلومدانشگاهبدنیتربیتادارهقوتنقاطاز
ماکناتعداددانشگاه،ورزشیفضایخوزستان،طبیعیمنابع

ر،استخمنظوره،چندسالنمیتوانجملهازکه؛استورزشی
وتقنقاطدیگربرد؛نامراتمرینوبدنسازیسالنهایانواع
جلساتبرگزاریبدنی،تربیتادارهمجزایساختارشامل

وورزشیمسابقاتبرگزاریمنظم،صورتبههماهنگی
صورتبهمختلف،مناسبتهایاساسبرورزشیرویدادهای

باتانتخامنظمبرگزاریورزشی،انجمنساختارمقرر،ومنظم
ورزشیانجمنافرادتعدادبودنمشخصوورزشیانجمن
یبرخفرسودگیومشکالتشاملکهضعفنقاطاما.است

عدمآنها،احداثدورهیاززیادزمانگذشتخاطربهاماکن،
رخاطبهورزشیفعالیتهایومراسماتدردانشجویانحضور
قاتمساببرگزاریمشکالتوجودهمچنینکرونایی،شرایط
دور،چنداننهآیندهایدرامیدواریم.استایامایندرمجازی
درتحصیلیمقاطعتمامازرادانشجویانپرشورحضور
هکدانشگاه،ازبخشاینافزونروزرشدهمچنینودانشگاه
ستادانشجویانبیشترچههرنشاطوشوروسالمتیمایهی

.باشیمشاهدعزیزانهمهیفعالیتومطالبهبارا

سردبیرسخن
دارمانیس

معلودانشگاه"ورزشدانش"نشریهیسردبیردارم،انیس،من
اینکهجایبهامیدوارمخوزستان،طبیعیمنابعوکشاورزی
ن،خودمودورهیشکستهایبارزیروبشینیممیدونحاشیهی

ون،میدوسطبیایمکنیم؛نابودرواوزونوببریمباالدمودود
بازشیورسولهیابدنیتربیتادارهروبهرویدانشجو،پارکشایدم
دتشبهاستخردرتجمعازچونکنیم؛رشدوبریزیمبرنامههم

سالمتابعادوورزشعلمازاینجا،قرارهپس.✋��معذوریم
از!شسیاستواخباروفرهنگبهبرسیمتاکنیم؛شروعمحورش
ارورزشکجمعیتشازقسمتیجامعهای،ودانشگاههرکهاونجایی

نایدرتالشونوشتنبهکردیمشروعهستن؛دوستورزشیا
ونچباشید؛کنارمونمسیراینتویمیخواددلمونشدیداومورد

هنشریعنوانباکلیشهایقالبدربرگهتاچهارفقطاینجا،
روورزشیفرهنگوعلمیادگیریمشعلهمقرارهبلکه،نیست؛

وامشکله،خواستههامسائل،دهندهیانعکاسهمبگیریم؛باال
هشتکهورزش،بیشتررشدبهبرسیمکهباشیم؛ورزشیاخبار
."ورزشدانش"شداسمشکههمینِ!جامعهرشدبهمیرسه
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راه های ارتباطی 
جهتهمکاری،انتقالپیشنهاداتوانتقادات

تلفنهمراه:09376806361
ایمیل: daneshevarzesh@gmail.com
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غزل قبلی

هفتکلشهردر1379شهریور7متولد
دامعلوممهندسیکارشناس

1390سالازتکواندورشتهدرورزششروع
2دانمشکیکمربنددارای
1398سالکوثرجامکشوریلیگدرحضورسابقه

هفتکلشهرمنتخببازیکنسال5
1395سالدرنوجوانانردهیدراستان،تیمانتخابیاردویدرحضور
:مقامها

1398سالدانشجوییمنطقهایمسابقاتقهرمانینایب-
خوزستاناستانقهرمانیمسابقاتسوممدال-
1396سالخوزستاناستانباشگاهجاماولمقام-
1398سالنوجوانانردهبسیجانتخابیمسابقاتتیمیقهرمانینایبوانفرادیاولمقام-
خوزستاناستانفجرجامتورنمنتهایدرمتوالیقهرمانیدورهچند-

سالگی7ازورزشبهشخصیمعالقهبوده؟کیپشتیبانتومشوقوکنیانتخابروورزشیمسیرکهشدباعثکسیچه
توالبتهوکردماپیدبیشتریعالقهتکواندوبهنهایتدرکهکاراته،هندبال،والیبال،جملهازکنم؛امتحانمختلفیوورزشایشدباعث
.بدمادامهبتونمکهکردن؛کمکخیلیخانوادمراهاین

لیگقههایمسابشدم؛نوجوانانسنواردوقتییعنینونهاالن،سنازبعد؟داشتیراهایندرکهمشکالتیبزرگترینازیکی
وکنندهاذیتمنایبرمیرفتیم؛کشوریانتخابهایبرایکهمصافتیبعدبیشترولی،کمترمیشدبرگزاراستانمرکزتوکهاستانی
روحیاوریریکوکنیمشرکتخستگیحالتبارومسابقههاکهمیشدباعثمسابقهازقبلبودنمسیرتوساعت18مثال.بودسخت
عملعیفترضقطعاوندیمنشونمسابقهدرروبایدکهاونیماکهمیشهباعثواقعامسابقهازقبلخستگیاین.باشیمنداشتههم

.داریمکهمشکالتیهعمدهاینونمیشدیمپشتیبانیمالیلحاظازهمچنینوکنیم
خبوتنیسمرکزمازندگیشهرچون.همیشگیولیکوچیک،قدمهایبهامیدوپشتکار؟بودهچیراهایندرموفقیتتعامل
واقعانداشتوهمکولرتابستونهابرایمثال.داشتهخودشوسختیایکهبوده؛منظورهچندسالنونبودتخصصیحتیهممنباشگاه
.شخصیهپشتکارهنیازمندشرایطاینتوتمرین

درومختلفورزشهایکردنامتحانزماناینکهبهتوجهبامی کنی؟انتخابراهووورزشهمینبازمبرگردیعقببهاگر
.کنمشروعروتکواندوابتداهمونازمیکردمسعیپسنبود؛کمیخیلیزمانتکواندوبهرسیدننهایت

پشتکاریباوهکنجبرانکمبودواینکهمیکنهبازیطوریهمیشهولیکوتاهتر،بقیهبهنسبتاینکهبا.جنزجت:ورزشیالگوی
خیلیروحیلحاظازومیکنهآمادهخودشوبعدیالمپیکبرایسالگی،30سنتودارههمچنانوشدالمپیکقهرمانبار2داره،که

.میکنمدنبالکارهاشوهمینبرایهست؛قویوآماده
ورزشبهروتننیسورزشکارکهکساییکردمسعیهمیشهومیکردهبازیوالیبالمادرمبوده؛فوتبالیستپدرم:خانوادهورزشکارای

.کنمتشویقکردن
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کاظمیمهدی

اهوازشهردر1378شهریور9متولد
آبمهندسیوعلومرشتهکارشناس

سالگی،15ازتایمویوبوکسینگکیکاصلیرشتهشروعقرمز،کمربندتاآنادامهیوسالگی9درتکواندورزمیورزششروع
کردآغازراوالیبالنوجوانیدورهدرسپس
خوزستانطبیعیمنابعوکشاورزیعلومدانشگاهبکسینگکیکمربیوورزشیانجمنعضووالیبال،تیمکاپیتان

بوکسینگکیکدودان
بوکسینگکیکسهدرجهداوریومربیگری

باویشهرستانWKAبوکسینگکیکنمایندهدورهدو
1398سالخوزستانWKAتیممربیکمک
:مقامها

بزرگساالنبوکسینگکیکآسیایطالی2-
2017جوانانگروهآلمان،درالمللیبینمسابقاتبوکسینگکیکقهرمانینایب-
تایمویوبوکسینگکیکدرکشوریقهرمانی3واستانقهرمانی8-
شوشترنوجوانانتیموالیبالقهرمانینایبدورهدو-
دانشگاهیوالیبالمنطقهمسابقاتسومودوم-
نونهاالنبخشدراستانتکواندوقهرمانی3-

بودهاستادمممشوقوبودهشخصیعالقه؟بودهکیپشتیبانتومشوقوکنیانتخابروورزشیمسیرکهشدباعثکسیچه
.متعددخوریهایحقومالیمشکالت؟داشتیراهایندرکهمشکالتیبزرگترینازیکی

ت؛هسدرگیریودعواجویکممامحلهیتویشدم؛بزرگتوشکهمحلیجووخودمروحیه؟بودهچیراهایندرموفقیتتعامل
.باشمقویترکهمیکردم؛ورزشبیشترهمینبرای
یکردممفکرداشتیم؛آلمانتوکهمسابقاتیازیکیتویوهستقانونمندیکشورآلمان:راهایندرجالبتخاطره هایازیکی
لیستتورفتمجوانان55ازمنوزن،اضافهگرم300خاطربهمسابقهاونتویولیبدن؛تخفیفرووزناضافهگرمچندایرانمشابه
ودادمقهمسابرفتم؛منخبولیسنگینه،ونروگفتنقدیمیبچههایومربیمون.بودسختتریسطحخیلیکهجوانان،60منفی
رفتم؛الفینتاخبولیدیدآسیبزانومسوممبازیودیدآسیبپاممچدومبازیتوبشکنه،دماغماولبازیتوشدباعثنهایت
.باشیدسالمتیتونمراقبکهخالصه

.کردمانتخابشخودمچونقطعا،میکنی؟انتخابراهووورزشهمینبازمبرگردی،عقببهاگر
بوگاعوقایآو(مراکشیبوکسینگکیکبازیکن)بودههریبدراخالقیم،الگوینهورزشیمالگوی:ورزشاینتوورزشیتالگوی

.(تایلندی)
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عبدعلی عویدی

اهوازشهردر1320فروردینمتولد
(هشتمکالس)سیکل:تحصیالت

1341سالازورزشعرصهبهورود
بودهفوتبالمربیمحالتدرسال8

اهوازحرفهایفنیمدرسهباشگاهفوتبالسرمربی
بودهتوربوترنوآهنراهباشگاهایتاسیسمسئول1349و1348سال

1354الی1349سالدرفوتبالآهنراهتیممربیگری
سال14مدتبهملیردهیتافوتبالداوری
محمدیاناحمدآقایداورانکمیتهریاستزماندرخوزستان،استانداورانکمیتهدبیر

سال5مدتبهمنش،رستممحمدآقایفوتبالهیئتریاستزماندراجرایی،فنیکمیتهمسئول
سال8مدتبهدهکردی،اهللسیفآقایفوتبالهیئتریاستزماندراجرایی،فنیکمیتهمسئول
سال12مدتبهسالمی،حمیدآقایفوتبالهیئتریاستزماندرمسابقات،فنیکمیتهمسئول
مخانیشامیرآقایهمگانیورزشهایهیئتریاستزماندرخوزستان،استانهمگانیورزشهایهیئتریزبرنامهوفنیکمیتهمسئول
سالمیحمیدآقایریاستزماندرهمگانی،ورزشهایهیئتمسئول
اهوازجوانانورزشادارهخوابگاهرئیسوهمگانیورزشهایهیئتاجراییفنیکمیتهمسئول
قدساستادیوممسئول
سال4مدتبهدهکردی،آقایریاستزماندرخوزستان،سوپرلیگباشگاهریزبرنامه
شدنخلوتازشهرحفظومردمبرایروحیهایجادومقدسدفاعسال8دراستانی،مسابقاتریزبرنامه

باوشدشروعکاغذرویمدادیوخودکاریجدولهایوسفیدوسیاهتلویزیونهایزمانازماکار:پیش کسوتاینزبانازسخنی
ال،فوتبمثلورزشهاییدروداشتراورزشیفعالیتنظرازدومرتبهخوزستاناستانکشور،ورزشعرصهدرعدیدهمشکالتوجود

ورزش،انجمنهاوورزشیاداراتبهغیرورزشیافرادورودباهمزمانو1379سالازبعد.بودکشورسرمایهی...ومیدانیدووالیبال،
مدیرانچراامامیدانستیم؛مردماینخادمراخودونکردیمکارپولبرایوقتهیچخوددورهدرما.رفترکودبهروخوزستان
سالمتوزندگیسازیسالموملتآحادتمامبرایورزشرهبر،سخنبهبنا؟استورزشیکامالکهباشندکاریسربربایدغیرورزشی

قرارهمسایهکشورهایبرخیازپایینترمواردیدروهستکشورسطحدرهمگانیورزشرکودشاهدیم،کهچیزیولیاست؛مردم
.آنهاستانمیدرورزشجایگاهنابودیومردمآحادبرایورزشنبودنرایگاننمود،تالشبایدآنرفعبرایکهدیگریمشکل.گرفتهایم
راهاینبهمراوبودمنمشوقهمیشهونکردمنعورزشسمتبهرفتنازمرامشترک،زندگیسال57ایندرهیچگاهبنده،همسر
ودینزبان،قدم،قلم،باتابدهد؛جوانانشمابهباعزتیعمرطولخداوندکهامیدوارم.دارممرحومآنازدارم،هرچهمنمیکرد؛هدایت
فکربهجدی،صورتبهمجلس،درسیاسیون،ودولتکهباشیم؛آنشاهدزودیبهامیدوارمهمچنین،وکنیدجامعهبهکمکیمنشتان

باشند؛دممروجوانانسالمتفکربهکهمیدهم؛قسمشانایمانشانبهوخواهشمندماندرکارند،دستکهکسانیاز.بیفتندورزشرشد
دارمیرخدعایالتماسکردم؛ورزشیکارآنهابانوعیبهکهکسانیتماموتماشاچیان،هیئتهامدیران،استادان،مربیان،برایآخر،در
..مردمماینخادمو
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آیا.یکندممهربانیترویجبهشروعکهعجیب،بیماریبامحلی،مردیدربارهیاندوهوشادیازآمیختهداستانی
ظاهرکهطوریبهشده؛بیمارییکدرگیرمیرسدنظربهکری،اسکاتاوست؟ناشناختهبیماریعوارضازاین
زچی.میشودکموزنشاندازههمانبهبخورد،غذاهرچهاو.میشودکمدائموزنشولیاست؛نکردهتفاوتیاو

موضوعاین.نداردفرقیلباسبدونولباسباوزنشکهاستایندارد؛وجوداوبدندربارهیکهغریبیوعجیب
تابیکارتفاع.نمیآورددرسروزنکاهشاینازنیزاوولیمیگیرد؛مشورتدکتریکازومیکندنگرانرااو

.میرساندهیجاناوجبهراشماداستانشکهبیوزن،تقریباونازک

علمونه

(آبان10-نوامبر1)گیاهخوارجهانیروزمناسبتبه

گوشتانواعمانندمحصوالتیوگنفردیک.میباشد(vegeterian)انگلیسیکلمهازگیاهخوارکلمهشدهکوتاه(vegan)وگنکلمه
کبابهچواقعدرنمیکند؛مصرفمستقیمغیرچهمستقیمچهراعسلحتیومرغتخموحیوانیلبنیاتانواعماهی،وسفیدوقرمز

دقیقاجترینوباوگنتفاوت!شدهتولیدگاوشیرازکهبستنی،حتییااست؛مرغتخمحاویکهمایونزسسچهسفید،وقرمزگوشت
هایرژیم.نمیکنندمصرفمیآیددستبهآنهاکشتارازکهراحیوانیفرآوردههایومحصوالتفقطوجترینها!استبعدهمیندر

ازمعموالگیاهخواران.هستندگیاهیشیمیاییموادوآهن،EوCویتامینهایفولیک،اسیدمنیزیم،فیبر،دارایمعموالوجترینووگان
باعثرژیمها،اینپس.هستندبرخوردارسرطانهابرخیو2نوعدیابتچاقی،،(CVD)عروقیقلبیبیماریهایبرایکمتریخطر
ریه،سرطانقلبی،ایستمغزی،سکتهازالبتهومیشوندبدنBMIوخون،آهنتنظیمخونی،کمرفعخون،فشاروکلسترولتنظیم
کمبود،Dویتامینوکلسیمناکافیدریافتعلتبهاستخوانهاشکستگیخطرامامیکند؛جلوگیریمعدهسرطانومریسرطان
تماحهست؛غذاییرژیمهایاینازاستفادهبرقراراگرپسدارند؛پیدرراپروستاتسرطانهمچنینوبزرگرودهسرطان،Bویتامین

!(1)داریمغذاییمکملهایبهنیاز

(آبان23-نوامبر14)دیابتجهانیروزمناسبتبه

آنازدنبتااست؛بدنسلولهایداخلبهخونازقندهدایتآنوظیفهومیکندتولیدبدندرلوزهالمعده،کهاست؛هورمونیانسولین
درموجودقندتوانندنمیسلولهاونداردکافیتاثیریااست؛کمانسولینمیزانیادیابتبهمبتالیاندر.کنداستفادهانرژیعنوانبهقند
برخیهبآسیبباعثموضوعاینزمان،گذشتباومیرودباالخوندرگلوکزیاقندمیزاننتیجه،در.کنندجذبدرستیبهرا،خون

استجهاندرتدیابنوعشایعترینمیشود؛یادنیزانسولینبهوابستهغیردیابتبهعنوانآنازکهدو،نوعدیابت.میشودبدناعضای
بهت،دیابکنترلوجلوگیریراههایازیکیکردنورزش.میدهدرخانسولینبهنسبتبدنسلولهایمقاومتدلیلبهمعموالکه

درورزشدقیقه150)منظمفیزیکیفعالیتومعالجپزشکمشورتباصحیح،تغذیهومناسبغذاییرژیم.میباشددومنوعخصوص،
یابت،دکنترلدرشدتبهوزن،کاهشو(آنهاازترکیبییاقدرتی،هوازیورزشهایتند،پیادهرویمثلمتوسط،شدتباهفته،هر

فوایدلوکز،گمتابولیسمبرتاثیرازجدایورزشی،تمریناتمنظمانجام.استرسکاهشوسیگارقطعکافی،خوابهمچنیندارد؛نقش
.(2)میآوردارمغانبهدیابتیبیماربرایاجتماعی،وروانیجسمانی،متعدد

قلم ورزش
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1. Helth effect of vegan diets, the american journal of clinical 

nutrition, volume 89,issue 5,may 2009

2. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=83707. 

منابع

،(کشتیمعنایبههندیزباندر)دنگل
هندمایسینتاریخفیلمپرفروشترینکه

گیرکشتیزندگیازبرگرفتهمیباشد؛
.است"سینگماهاویر"هندیمعروف

دربارهیورزشیدرامیک«سونامی»
باکهاست؛تکواندوکاریکزندگی
.میشودروبهرومختلفیاتفاقات

لمیش"زندگیداستانورزشیدرام
سبکبهموفقکهزنیاولین،"پین
.شدملبورنجام

دومبارزه،درسرنوشت،کهرزمیدرام
.میدهدقرارهمروبهرویرابرادر

سرنوشت،آبشارسریالیانیمهدر
مسابقهییکدیدنازپسهیناتا،
وودمیشعالقمندوالیبالبهوالیبال،

.استداستانشروعتازهاین

سینما ورزش
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