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مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از مدال آوران بازی های آسیایی:

مدال واقعی، شما قهرمانانید

جمعی از ورزشکاران مدال آور و غرورآفرین کشورمان در بازی های آسیایی ۲۰18 جاکارتا )اندونزی( با رهبر معظم انقالب 
اسالمی دیدار و گفت وگو کردند.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار فرمودند: مدال واقعی شمایید، 
زیرا باالترین ارزش برای یک کشور و الزمه پیشرفت آن، وجود نیروی انسانی کارآمد، مؤمن، جدی، با هوش و پر تالش است.

رهبر انقالب، افتخارآفرینی دختران و پسران مدال آور ایران در مســابقات جهانی را موجب خرسندی ملت های آزاده و در 
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عین حال عصبانیت جبهه استکبار دانستند و افزودند: مســتکبران از پیروزی ملت ایران در هر عرصه ای خشمگین می شوند، 
بنابراین پیروزی شما در واقع پیروزی ملت و شکســت جبهه وسیع دشمنان ایران است، به همین دلیل حقیقتًا به شما افتخار 

می کنم و پیام های تشکر من به شما به معنای واقعی کلمه، برآمده از دل است.
ایشان با اشاره به تالش مســتمر دشمنان برای پنهان کردن موفقیت های بزرگ ملت ایران در عرصه های مختلف، گفتند: 
البته افتخارآفرینی شما ورزشکاران عزیز در مقابل چشم صدها میلیون انسان در دنیا، غیرقابل انکار است که این امتیاز، ارزش 

کارتان را مضاعف می کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، َخلق صحنه های ماندگاری همچون دعا و سجده به درگاه پروردگار پس از پیروزی، وقار و حجاب 
اسالمی بانوان ورزشکار کشورمان در مسابقات و اهداء مدال به شهیدان ســرافراز را نشان دهنده هویت و شخصیت ایرانی، 
اسالمی و انقالبی ورزشکاران غیور ایران برشمردند و تأکید کردند: قهرمانان اجاره ای برخی کشورها از نشان دادن هویت آن 
ملت ناتوان هستند؛ اما قهرمانان اصیل ما چنین افتخارآمیز، هویت ملت ایران را نمایندگی می کنند و کار شما با هیچ محاسبه 
مادی، قابل ارزشگذاری نیســت. رهبر انقالب اسالمی از همین زاویه به موضوع تهدید ورزشکاران کشورمان از جانب برخی 
مراکز خارجی پرداختند و گفتند: خاضع و خاشع شدن در مقابل هنجارهای استکبار مایه افتخار نیست، بنابراین در مقابل تهدید 
به این که اگر فالن مسابقه را ندهید یا کاری را انجام ندهید، فالن فدراسیون از شما ناراضی می شود، نباید تسلیم تهدیدها و 
هنجارهای غلط و تحمیلی شوید. ایشان با تأکید بر این که میدان ورزش، میدان ترس و مالحظه نیست بلکه میدان شجاعت و 
پیش رفتن است، گفتند: ارزش ها و اصالت ها را نمی توان و نباید زیر پا گذاشت، البته مخالفان ارزش های ملت ایران نیز نمی توانند 
کاری بکنند همچنان که سال قبل پس از آن که علیرضا کریمی عزیز، شکست را برای هدف مهم تری قبول کرد، او و فدراسیون 
کشتی را تهدید کردند اما در مسابقات امسال، این جواِن افتخارآفرین حاضر و قهرمان شد. حضرت آیت اهلل خامنه ای در تبیین 
علت مخالفت با مســابقه دادن با نمایندگان رژیم صهیونیستی، خاطرنشان کردند: جمهوری اسالمی از ابتدای انقالب، رژیم 
صهیونیستی و رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی را به رسمیت نشناخت، البته رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی سقوط کرد و رژیم 

غاصب، کّذاب و نژادپرست صهیونیستی نیز ساقط خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: جمهوری اسالمی ایران در مسابقات ورزشی با نمایندگان رژیم غاصب شرکت نخواهد 

کرد و معتقدیم خود این کار که سال گذشته علیرضا کریمی نمونه ای از آن را انجام داد، یک قهرمانی واقعی است.
ایشان با اشــاره به توجه ویژه مردم به جوانان قهرمان به آنان توصیه کردند: در عین قهرمانی، »متواضع، متدّین، انقالبِی 

پیشرو و خانواده دوست« باشید تا در چشم مردم الگوی »صالح، نجابت و طهارت« شوید.
رهبر انقالب اسالمی دیدار با افتخارآفرینان کاروان ورزشی ایران را بسیار شیرین و این روز را روزی به یاد ماندنی برشمردند 

و گفتند: ورزش قهرمانی باید همچون قله ای همه مردم را به انجام ورزش تشویق و ورزش را در چشم همگان شیرین کند.
در این دیدار که در فضایی صمیمی و پر نشــاط برگزار شد، هر یک از ورزشــکاران قهرمان خود را معرفی و نکاتی درباره 

افتخارات و سوابقشان بیان کردند.
در این دیدار که وزیر ورزش و جوانان، رئیس کمیته ملی المپیک و رؤسای برخی فدراسیون ها نیز حضور داشتند، مدال آوران 

بازی های آسیایی نماز ظهر و عصر را به امامت رهبر انقالب اسالمی اقامه کردند.
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حجت االسالم والمسلمین دکتر حســن روحانی، رئیس جمهور در پیامی از نتایج کاروان ایران در بازی های آسیایی 
تقدیر و تشکر کرد.

در این پیام آمده است : درخشش مقتدرانه همراه با کسب بیشــترین مدال و بهترین نتایج تیمی از سوی ورزشکاران 
عزیز کشورمان در بازی های آســیایی »جاکارتا ۲۰18« را به ملت بزرگ ایران، ورزشکاران، مدیران و مربیان پر تالش 
کاروان ورزشی کشورمان تبریک می گویم و زحمات همه آنان را ارج می نهم. به ویژه آن که علی رغم برخی اعمال نظرها 
در نتایج مســابقات نهایی، حضور و کسب نتایج درخشــان قهرمانان عزیزمان در این دوره از بازی ها با رعایت منش و 

اخالق پهلوانی همراه بود.
کسب بیشترین تعداد مدال در تاریخ بازی های آسیایی در این دوره و بیست مدال طالی بازی ها همراه با کسب بهترین 
نتایج تیمی در والیبال، بســکتبال، کبدی، و واترپلو و افتخار آفرینی قهرمانان عزیز در تمام رشته های ورزشی و به ویژه 
کشــتی، ووشــو، کاراته، تکواندو، دوومیدانی، وزنه برداری، صخره نوردی و تنیس روی میز، در شرایطی میسر شد که 

مسئوالن ورزش کشور با انسجام و هماهنگی، کاروانی با رویکرد کیفی به این بازی ها اعزام کردند.
همچنین الزم می دانم به طور ویژه از حضور افتخارآفرین بانوان ورزشکار ایرانی در این رقابت ها که ضمن پایبندی به 
شئونات اسالمی و ملی، با بیشترین تعداد مدال و رکورد شکنی نسبت به بازی های گذشته، ضمن اهتزاز پرچم مقدس 

ایران اسالمی، باور و توان زنان کشورمان در صحنه های مختلف رقابت را به تصویر کشیدند، تقدیر نمایم.
امیدوارم با اراده و عزم اســتوار جوانان قدرتمند و غیور ایران عزیز، همچنان شاهد موفقیت های بیش از پیش در تمام 

عرصه ها و میادین بین المللی و شادی و نشاط ملت بزرگ ایران باشیم.

رئیس جمهور:

این درخشش 
مقتدرانه را 
تبریک می گویم
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تقدیر وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک 
از کاروان اعزامی به بازی های آسیایی

در پی افتخارآفرینی های کاروان اعزامی به هجدهمین دوره بازی های آسیایی ۲۰18 جاکارتا، وزارت ورزش و جوانان 
و کمیته ملی المپیک با صدور پیامی این موفقیت غرورآفرین را به ملت بزرگ ایران تبریک گفتند.

متن پیام به این شرح است:
ملت شریف ایران!

همزمان با ایام عید سعید غدیر خم، عید والیت و امامت، شیرزنان و غیورمردان این سرزمین پاک با افتخارآفرینی های 
پیاپی، بار دیگر بالندگی، اقتدار، غرور ملی و نشاط اجتماعی ملت بزرگ ایران را رقم زدند.

فرزندان شما در بزرگ ترین رویداد ورزشی آســیا با غرور و غیرت ایرانی و با تمام وجود برای سربلندی ایران اسالمی 
فداکاری کردند. ورزشــکاران و مربیان اعزامی کشــورمان با وجود برخی ناداوری ها، نامالیمات و نامهربانی ها، با تکیه 
بر موازین اخالقی، دلیرانه از هویت جمهوری اســالمی و حیثیت ورزشی ایران دفاع کردند تا پرچم پرافتخار کشورمان، 
بارها و بارها به اهتزار درآید و هر ایرانی در هر نقطه از جهان، از همت بلند ورزشــکاران هموطن خود برای ســربلندی 
 ایران عزیز به خود ببالد. بدین وسیله مدال آوران این رویداد را تجلیل کرده و  به تمام ورزشکاران و قهرمانان این کاروان
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 خسته نباشید می گوییم.
اکنون که هجدهمین دوره بازی های آسیایی به ایستگاه پایانی خود رسیده است، وظیفه خود می دانیم از تمام عزیزانی 
که در این مدت، با تالش مجدانه و سعی خالصانه خود، زمینه به اهتزاز درآمدن پرچم مقدس ایران اسالمی و طنین اندازی 

سرود ملی کشورمان را فراهم آوردند، صمیمانه قدردانی کنیم.
حمایت های بی شــائبه دولت خدمتگزار و مجلس محترم و تالش بی وقفه فدراسیون ها، نهادها و سازمان هایی را که 
همواره در کنار کاروان ورزشی اعزامی قرار گرفتند، ارج نهاده و از مربیان، ورزشکاران و دست اندرکاران تیم های اعزامی 

سپاسگزاری می کنیم.
همچنین از اعضای ستاد عالی و کادر سرپرستی کاروان که با سختکوشی و تالش حداکثری، برای اعزام این کاروان 
بزرگ تالش کردند، و نیــز اعضای هیأت اجرایی و مدیران و همکاران خــود در وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی 

المپیک که به طور شبانه روزی در خدمت کاروان اعزامی بودند، تشکر خالصانه داریم.
از رسانه ملی، خبرنگاران و تصویربرداران، این همراهان همیشگی و زحمتکش جامعة ورزشی، که با اطالع رسانی سریع، 
دقیق و شفاف خود موفقیت های فرزندان این سرزمین را به اطالع مردم عالقه مند به ورزش رساندند نیز سپاسگزاری 

می کنیم، چراکه تالش آنان موجی از شور و نشاط و همبستگی در میان مردم آفرید.
هدف ستاد عالی بازی های آسیایی از اعزام کاروانی بزرگ به این رویداد آسیایی، ایجاد شور و نشاط اجتماعی و افزایش 
همبستگی و انســجام و تقویت غرور ملی در میان مردم از طریق افتخارآفرینی ورزشــکاران عزیزمان بود که با یاری 

خداوند متعال به این مهم نایل آمدیم.
بی تردید کسب این موفقیت ها با دعای خیر مردم عزیزمان- که پشتوانه عظیم معنوی برای موفقیت فرزندان سربلند 
ایران اسالمی در این میدان بودند- میسر شده است و در ادامه مسیر پیشرفت و دستیابی به قله های باالتر نیز، اتکال به 

خداوند متعال، نقطه ای قابل اتکا و مایة قوت قلب قهرمانان ورزش ما خواهد بود.
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یادداشت 

فدراسیون پزشکی ورزشی به عنوان متولی سالمت ورزش کشور و یک فدراسیون بینابینی، همگام با سیاست های کالن وزارت 
ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در جهت ارائه بهترین و به روز ترین خدمات به جامعه ورزش به ویژه قهرمانان ورزش کشور 
گام بر می دارد. جلوه ای از تالش این مجموعه را در آوردگاه های بزرگ ورزشی از جمله بازی های المپیک و بازی های آسیایی 
شــاهدیم. در این مقاطع تالش همکاران ما در ماه های منتهی به این رویدادهای بزرگ، دو چندان شد و در اوج بازی ها به اوج 
رسید و پس از پایان بازی ها نیز با پیگیری روند درمان و مشاوره، همچون یک یاور نستوه در کنار قهرمانان ورزش کشور هستند. 
طبیعی است که بازی های آسیایی ۲۰18 اندونزی نیز از این قاعده مستثنی نبود و فدراسیون پزشکی ورزشی تالش کرد بهترین 
خدمات را در بهترین زمان ممکن به تیم های اعزامی به این رویداد بزرگ ارائه نماید و خوشبختانه با وجود تراکم کاری و تقویم 
فشرده مسابقات برخی فدراسیون ها، در نهایت همکاری خوبی با فدراسیون پزشکی ورزشی به عمل آمد و توانستیم برای عزیزان 
قهرمان پرونده سالمت تشکیل دهیم. امید است با تعامل هرچه بیشــتر و اهتمام صد چندان همکاران ما در مجموعه پزشکی 

ورزشی، شاهد رضایت روز افزون جامعه ورزش از خدمات فدراسیون پزشکی ورزشی باشیم.
دکتر غالمرضا نوروزی
رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی
دبیرکل ستادملی مبارزه با دوپینگ
رئیس کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک
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همراه و همگام 
با کاروان

مروری کوتاه بر عملکرد فدراســیون پزشکی 
ورزشی در راه آماده سازی کاروان ورزش ایران 
برای حضور در بازی های آسیایی 2018 اندونزی

هجدهمین دوره بازی های آســیایی در شرایطی در 
اندونزی و با کسب عنوان ششمی  ورزش ایران به پایان 
رسید که فدراسیون پزشــکی ورزشی از حدود شش ماه 
پیش از آغاز این بازی ها، خدمات خود را به ملی پوشان 

رشته های مختلف ورزشی وارد مرحله جدیدی کرد.
این دوره از بــازی ها از ۲7 مرداد تا 11 شــهریور در 
شــهرهای جاکارتــا و پالمبانگ اندونزی و با شــرکت 
ورزشکاران 45 کشور آســیایی برگزار شد و جمهوری 
اســالمی ایران با 378 ورزشــکار) ۲8۰ ورزشکار مرد، 
98 ورزشکار زن( در 4۲ رشته ورزشی راهی این دوره از 
بازی ها شد و در نهایت با کسب ۲۰ مدال طال، ۲۰ نقره و 

۲۲ برنز و مجموع 6۲ مدال به کار خود خاتمه داد.
صرف نظر از کمیت و کیفیت عملکرد کاروان ورزش 
کشورمان که با شــعار »یک صدا، یک ایران« در این 
رویداد بزرگ آسیایی شرکت کرده بود، فدراسیون پزشکی 
ورزشی از نیمه دوم سال 96 برنامه ریزی الزم را برای 
ارائه خدمات متنوع و تخصصی به ورزشــکاران اعزامی 
به این رویداد انجام داد و آمادگی خود را برای ارائه این 
خدمات هم به صورت رسمی در رسانه ها و هم به شکل 
مکاتبه ای به مجموعه فدراســیون های اعزامی اعالم 
کرد.  با این حال روند فشــرده تشکیل پرونده سالمت 
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برای قهرمانان از فروردین ماه 97 وارد مرحله جدیدی شد و رشته های ورزشی مختلف به تدریج ورزشکاران خود را به 
فدراسیون پزشکی ورزشی فرستادند.

این در حالی بود که هنوز لیســت نهایی رشته های ورزشــی اعزامی و همچنین ملی پوشان اعزامی به این آوردگاه 
مشخص نشده بود و طبیعتا فدراسیون ها لیست افراد محتمل اعزامی را به فدراسیون پزشکی ورزشی معرفی کردند.

در هر صورت برای 47۰ ورزشکار پرونده سالمت تشکیل شد و از این جمع ۲75 ملی پوش به اندونزی اعزام شدند.
دوچرخه سواری،  تیراندازی)اهداف ثابت و پروازی(، قایقرانی)روئینگ، کانو، کایاک و بادبانی(، شنا، شیرجه و واترپلو، 
دوومیدانی،سوارکاری، جودو، کوراش،جوجیتسو، ژیمناستیک،سپک تاکرا، تیروکمان، فوتبال، تنیس روی میز، بوکس، 
ورزش های رزمی)پنجاک سیالت و سامبو(،سنگنوردی، کشــتی)آزاد و فرنگی(، وزنه برداری، تکواندو، کاراته، ووشو، 
بسکتبال، کبدی، شمشــیربازی، والیبال، هندبال، اســکواش، ورزش های ســه گانه، تنیس، بدمینتون و پاراگالیدر، 
ورزش های اعزامی ایران به بازی های آسیایی بودند  که منهای ورزشکاران کوراش و شمشیربازی، ملی پوشان دیگر 

ورزش ها در فدراسیون پزشکی ورزشی حضور یافته و برای آنها پرونده سالمت تشکیل شد.
این در شرایطی بود که فدراسیون پزشــکی ورزشی این آمادگی را داشــت برای صد در صد ورزشکاران اعزامی به 
بازی های آسیایی پرونده سالمت تشــکل دهد، اما بنا به دالیلی همچون حضور ورزشکاران برخی رشته ها در میادین 

بین المللی تدارکاتی و نامشخص بودن اعزام یا عدم اعزام، این مهم محقق نشد.

 آیتم های پرونده سالمت
معاینــات عمومی، قلب و عروق، ارزیابی های حرکتی، تســت ورزش، ارتوپدی، پزشــکی ورزشــی، ارزیابی های 

آزمایشگاهی، مشاوره تغذیه، مشاوره روان شناسی، مشاوره آنتی دوپینگ، معاینه تخصصی داخلی و سونوگرافی.

ردپای پزشکی ورزشی در مدال آورری 
با این حال نکته قابل توجه این که از  مجموع 6۲ مدال کسب شده برای ورزش ایران در این رویداد، رد پای پزشکی 
ورزشی در دست کم 48 مدال) معادل بیش از 77 درصد مدال های کسب شده( به خوبی پیداست، چرا که از مجموع ۲۰ 
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مدال طالی کسب شده، دارندگان 15 طال  در فدراسیون پزشکی ورزشی صاحب پرونده سالمت بودند. از مجموع ۲۰ 
مدال نقره کسب شده نیز دارندگان 16 مدال و از مجموع ۲۲ مدال برنز کسب شده دارندگان 17 مدال پیش از اعزام به 

اندونزی در فدراسیون پزشکی ورزشی حضور یافتند و برای آنها پرونده سالمت تشکیل شد.
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رشته ورزشیمادهردیف
ورزشکار

مجموع
زنمرد

1

4۰4شنا1

۲۰۲شیرجه۲

13۰13واترپلو3

8513تیروکمان۲4

1۰۲1۲دوومیدانی35

11۲بدمینتون46

5
1۲۰1۲بسکتبال 5 نفره7

448بسکتبال 3 نفره8

3۰3بوکس69

7
11617قایقرانیـ  کانو  اسپرینت1۰

۲۲4قایقرانیـ  کانو اساللوم11

8

617دوچرخه سواری پیست1۲

415دوچرخه سواری جاده13

314دوچرخه سواری کوهستان14

516سوارکاری915

7411شمشیربازی1۰16

۲۰۰۲۰فوتبال1117

4۰4ژیمناستیک هنری1۲18

16۰16هندبال1319

4۲6جودو14۲۰

1۲1۲۲4کبدی15۲1
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448کاراته16۲۲

17

8۲1۰ورزش های رزمیـ  جوجیتسو۲3

841۲ورزش های رزمیـ  کوراش۲4

ورزش های رزمیـ  پنجاک ۲5
سیالت

639

۲۲4ورزش های رزمیـ  سامبو۲6

۰33ورزش های رزمیـ  ووشو تالو۲7

4۲6ورزش های رزمیـ  ووشو ساندا

3۰3پاراگالیدر18۲8

9615قایقرانیـ  روئینگ19۲9

۲۰۲قایقرانیـ  بادبانی۲۰3۰

1۲۰1۲سپک تاکرا۲131

1۰919تیراندازی۲۲3۲

448کوهنوردی۲333

۲35اسکواش۲434

448تنیس روی میز۲535

8816تکواندو۲636

336تنیس۲737

1۰1سه گانه۲838

۲9
14۰14والیبالـ  داخل سالن39

4۰4والیبالـ  ساحلی4۰

8۰8وزنه برداری3۰41

1۲۰1۲کشتی314۲

۲8۰98378مجموع
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طال:  تیم مردان والیبال، احسان حدادی)دوومیدانی(، الیاس علی اکبری) کوراش(،
بهمــن عســگری)کاراته(، حســن یزدانی)کشــتی (،  علیرضــا کریمی)کشــتی(،  پرویــز هادی)کشــتی(،  
 سعیدرجبی)تکواندو(، حسین نوری)کشتی فرنگی (، محمد علی گرایی)کشــتی فرنگی(، میرهاشم حسینی)تکواندو(،  
محسن محمد سیفی)ووشو(، عرفان آهنگریان)ووشو(، رضا علیپور)ســنگنوردی(، تیم زنان کبدی، تیم مردان کبدی، 

سهراب مرادی)وزنه برداری(، سجاد گنج زاده)کاراته(، بهداد سلیمی)وزنه برداری(،حسین کیهانی)دوو میدانی(
 نقره:تیم مردان بســکتبال، ســعید علی حســینی)وزنه برداری(، رزیتا علیپور)کاراتــه(، امیر مهــدی زاده)کاراته(،

  طــراوت خاکســار)کاراته(، کــوروش بختیار)پومســه(، مرجــان سلحشوری)پومســه (، زهــرا کیانی)ووشــو(، 
 الهه منصوریان)ووشــو(، شــهربانو منصوریان)ووشــو (،  فرود ظفری)ووشــو (، قایقرانی) مهســا جاور، مریم کرمی، 
مریم امیدی و نازنین رحمانی(، امیر محمد بخشی)تکواندو(، نازنین مالیی) قایقرانی(،  قایقرانی)نازنین رحمانی و مریم امیدی پارسا(، 

تیم سابر شمشیربازی، جعفر پهلوانی)کوراش(، هدیه کاظمی)قایقرانی(، سعید مالیی)جودو (، امیر مرادی)دوومیدانی(
 برنز: تیم مــردان واترپلو، نوشــاد عالیمان) پینگ پنــگ(، علی هاشــمی)وزنه برداری(،  رضا اطری)کشــتی(،
  فرزان عاشورزاده)تکواندو(،  علی پاکدامن)شمشیربازی(، مهرداد مردانی)کشتی فرنگی(، محمدرضا گرایی)کشتی فرنگی(،

 مه لقا جام بزرگ)تیراندازی(،  قایقرانی) مریم کرمی و پریسا احمدی(،  ناهید کیانی)تکواندو(، حمیده عباسعلی)کاراته(، 
تهمینه کربالیی)پنجاک سیالت(، بسکتبال سه نفره، پگاه زنگنه)کاراته (، کامپیوند میکس)فرشته قربانی و نیما محبوبی(، 
قنبرعلی قنبری)کوراش(، امید تیزتک )کوراش(،  تیم چهار نفــره مردان آب های آرام، محمد نبی رضایی )قایقرانی(، 

محمد بریمانلو )جودو(

مدال آوران ایران
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جدول نهایی توزیع مدال:
مجموعبرنزنقرهطالکشورردیف

13۲9۲65۲89چین1
755674۲۰5ژاپن۲
49587۰177کره جنوبی3
31۲44398اندونزی4
۲1۲4۲57۰ازبکستان5
۲۰۲۰۲۲6۲ایران6
17193167چین تایپه7
15۲43۰69هند8
15174476قزاقستان9
1۲1۲1337کره شمالی1۰
1۲77۲6بحرین11
11164673تایلند1۲
818۲۰46هنگ کنگ13
7131636مالزی14
64313قطر15
5911۲5مغولستان16
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مجموعبرنزنقرهطالکشورردیف
4161838ویتنام17
4414۲۲سنگاپور18
4۲15۲1فیلیپین19
36514امارات۲۰
31۲6کویت۲1
۲61۲۲۰قرقیزستان۲۲
۲191۲اردن۲3
۲۰13کامبوج۲4
1۲36عربستان۲5
1۲۲5ماکائو۲6
1۲۰3عراق۲7
11۲4لبنان۲8
11۲4تیم های ورزشی متحد کره ای۲9
۰437تاجیکستان3۰
۰۲35الئوس31
۰1۲3ترکمنستان3۲
۰1۰1نپال33
۰۰44پاکستان34
۰۰۲۲افغانستان35
۰۰۲۲میانمار36
۰۰11سوریه37
۰۰۰۰سریالنکا-
۰۰۰۰عمان-
۰۰۰۰مالدیو-
۰۰۰۰بنگالدش-
۰۰۰۰بوتان-
۰۰۰۰برونئی-
۰۰۰۰یمن-
۰۰۰۰فلسطین-
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ایران در بازی های آسیایی
مجموع مدالبرنزنقرهطالرتبه نهایی ایرانسال-میزبان

86۲16سوم1951-دهلی نو
----ایران غایب بود1954-مانیل
714113۲چهارم1958-توکیو

----ایران غایب بود196۲- جاکارتا
68163۰ششم1966-بانکوک
977۲3چهارم197۰-بانکوک
36۲81781دوم1974- تهران
----ایران غایب بود1978-بانکوک
4441۲هفتم198۲-دهلی نو
661۰۲۲چهارم1986-سئول
46818پنجم199۰-پکن

998۲6هفتم1994-هیروشیما
1۰111334هفتم1998-بانکوک
8141436دهم۲۰۰۲-بوسان
1115۲۲48ششم۲۰۰6-دوحه

۲۰14۲559چهارم۲۰1۰-گوانگ جو
۲1181857پنجم۲۰14-اینچئون
۲۰۲۰۲۲6۲ششم۲۰18-جاکارتا
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دبیرکل ستادملی مبارزه با دوپینگ، از منفی بودن تمام نمونه های ورزشکاران ایران در بازی های آسیایی خبر داد.
دکتر غالمرضا نوروزی گفت: بر اساس اعالم شورای المپیک آسیا  در خالل بازی های آسیایی تمام نمونه هایی که از 
ورزشکاران جمهوری اسالمی ایران گرفته شده است، منفی است؛ افتخاری ماندگار و ارزشمند برای ورزش کشورمان.

وی افزود: این مهم حاصل اهتمام مجموعه ورزش کشور، ورزشکاران و مربیان عزیز و همکاران ما در مجموعه پزشکی 
ورزشی و ستاد ملی مبارزه با دوپینگ حاصل شد.

  دکتر نوروزی گفت: ما از تمام ورزشــکاران اعزامی به بازی های آسیایی درخواست کرده بودیم نسبت به استفاده از
 هر گونه مواد دارویی، مکمل و حتی تزریقات احتیاط الزم را به عمل آورند و پیش از مصرف هر نوع مکمل یا دارویی با 

کادر پزشکی هماهنگ باشند تا مشکلی برای آنها در جریان بازی ها پیش نیاید. 
دکتر نوروزی درباره اقدامات فدراسیون برای کنترل دوپینگ ورزشــکاران قبل از اعزام به بازی های آسیایی یادآور 
شــد: از جمله برنامه های ما ارائه مشاوره آنتی دوپینگ بود و عالوه بر این که کارشناسان را برای اعالم نکات مدنظر و 
مواد ممنوعه به فدراسیون ها فرستادیم، مشاوره های حضوری و تلفنی نیز به ورزشکاران ارائه شد در کنار این اقدامات 

آموزشی، از حدود یک سوم ورزشکاران اعزامی نمونه گیری انجام شد که خوشبختانه این نمونه ها منفی بود.

 کاروان صد در صد پاک ؛
 افتخاری ماندگار برای ورزش ایران
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تشریح پروسه تشکیل پرونده سالمت
دکتر غالمرضا نوروزی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی، گفت: تمام تالش ما این بود که در اندونزی کاروان ما از هر 

لحاظ سالم باشد. در این رابطه از چند ماه پیش از آغاز بازی ها برای ورزشکاران پرونده پزشکی تشکیل شد.
وی افزود: در این راستا با همه فدراسیون ها همکاری الزم را داشتیم. برخی فدراسیون ها مثل والیبال و فوتبال ترکیب 
تیم اعزامی به این بازی ها را دیر اعالم کردند، دوومیدانی نیز به دلیل این که تعدادی از ورزشکارانش از چندماه پیش در 

اردوی خارج از کشور حضور داشتند، لیست ورزشکاران خود را دیر به ما اعالم کرد.
وی ادامه داد: پرونده ای برای معاینه ورزشکاران تهیه شد و این پرونده تا بازی های المپیک ۲۰۲۰ نیز باقی می ماند. 
وی ادامه داد: ما تا پایان تیرماه به فدراسیون ها فرصت داده  بودیم پرونده مخصوص خود را به ما تحویل دهند و اگر 

رشته ای این کار را انجام ندهد مسئولیتش از گردن ما سلب می شود. 
دکتر نوروزی همچنین در ارزیابی از وضعیت ورزشــکاران اعزامی به بازی های آسیایی براساس معاینات تخصصی 
صورت گرفته از آنها گفت: در جریان انجام معاینات تخصصی و تشــکیل پرونده سالمت برای ورزشکاران اعزامی به 
بازی های آسیایی، 3نفر از زنان ورزشکار در رشته های دوچرخه سواری، کبدی و تکواندو به دلیل مصدومیت از لیست 
ورزشکاران اعزامی به این بازی ها حذف شدند و مابقی ورزشکاران مشکل خاصی برای حضور در این مسابقات نداشتند.
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دکتر نوروزی گفت: تعداد پزشــکان اعزامی به جاکارتا 17 نفر بود، اما برخی فدراســیون ها مثل کشــتی، فوتبال، 
وزنه برداری، تکواندو و والیبال از پزشکان خودشان استفاده کردند.

830 مورد خدمات پزشکی و فیزیوتراپی در اندونزی 
رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی تصریح کرد: از بدو ورود گروه اعزامی پزشکی ورزشی به اندونزی در دو شهر جاکارتا 
و پالمبانگ، کلینیک پزشکی ورزشی از طرف فدراسیون پزشکی ورزشی بر پا شد و در این راستا در پالمبانگ ۲4۲ مورد 
ویزیت و درمان توسط پزشک و در جاکارتا۲55 مورد ویزیت و درمان توسط پزشک و 189 مورد فیزیوتراپی  ارائه شد. 
به عبارتی در طول برگزاری این بازی ها تیم اعزامی فدراسیون پزشکی ورزشی 83۰ مورد خدمات پزشکی و فیزیوتراپی 

به کاروان ایران ارائه کرد.
دکتر نوروزی افزود: از جمله موارد پزشکی قابل ذکر برای ورزشــکاران کشورمان، مربوط نازنین رحمانی بود که در 
رشته قایقرانی )روئینگ( چهار نفره در جریان مسابقات دچار کسالت شد، اما مشکل حادی وجود نداشت و این ملی پوش 
دچارگرمازدگی و از دست دادن آب بدن شده بود که با حضور  به موقع دکتر الله حاکمی نایب رئیس بانوان فدراسیون 
و همچنین تالش دکتر حنیفه پزشک اندونزیایی، این مشکل با تجویز داروی الزم برطرف شد و این ملی پوش ایران 

سالمت کامل را به دست آورد.
دکتر نوروزی ادامه داد: در این رابطه فرم معافیت درمانی نیز برای ملی پوش قایقرانی پر شد تا از نظر تزریق داروهای 
درمانی نیز جای نگرانی وجود نداشــته باشد. این موضوع به اطالع مســئوالن برگزاری مسابقات و دکتر هیورا میکیو 
نماینده کنفدراسیون قایقرانی آسیا هم رسید. خوشبختانه در نهایت این ملی پوش شایسته موفق به کسب مدال نیز شد.
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جاکارتا : 
7 پزشک : ۲ متخصص پزشکی ورزشی آقا، یک متخصص پزشکی ورزشی خانم، یک متخصص ارتوپدی و 3 پزشک 

ورزشی
4 فیزیوتراپ: 3 نفر آقا، یک نفر خانم به اضافه یک فیزیوتراپ با تیم تکواندو

پالمبانگ :
یک پزشک ورزشی، یک متخصص داخلی خانم، یک فیزیوتراپ آقا، یک فیزیوتراپ خانم

سوبانگ :
یک پزشک ورزشی 

 برنامه کاری تیم پزشکی به قرار زیر بود :
حضور پزشک در محل درمانگاه به صورت شبانه روزی در سه شیفت 

حضور فیزیوتراپ آقا و خانم در دو شیفت صبح و عصر

 نگاهی به اقدامات انجام شده
 در جاکارتا و پالمبانگ
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اعزام پزشک و فیزیوتراپ در تمرین ها و مسابقات تیم های ورزشی بر حسب نیاز تیم ها 
برنامه نهایی تمرین و مســابقه تیم ها به صورت هفتگی دریافت و ضمن هماهنگی با سرپرستان هر تیم، نسبت به 

اعزام پزشک یا فیزیوتراپ آقا یا در صورت نیاز خانم، اقدام شد. 
اهم اقدامات انجام شده:

اقدامات انجام شده در محل درمانگاه کاروان در دهکده بازی ها: 

اقدام انجام شدهشهر
تعداد

جمع
خانمآقا

1758۰۲55ویزیت و درمان توسط پزشکجاکارتا

1177۲189فیزیوتراپی

1۲5117۲4۲ویزیت و درمان توسط پزشکپالمبانگ

7371144فیزیوتراپی

4893388۲7جمع دو شهر
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پوشش مسابقات و بعضا تمرینات تیم های ورزشی ذیل در تمام روزهای مسابقه :
کبدی آقایان/ کبدی بانوان/ ووشو/ هندبال/والیبال/ بسکتبال سه نفره آقایان/ بسکتبال سه نفره بانوان/ کاراته/ پنچاک 
سیالت/ جوجیتسو/ جودو/ کوراش/ تکواندو/ وزنه برداری/ دوچرخه سواری جاده/ دوچرخه سواری پیست/ قایقرانی/ 

سپک تاکرا/ والیبال ساحلی/ صخره نوردی/ ورزش سه گانه
 در حوزه آنتی دوپینگ، ضمن شرکت در جلسه پزشکی ستاد برگزاری بازی ها اطالعات الزم در خصوص ورزشکاران  
در اختیار ستاد مرکزی کنترل دوپینگ قرار گرفت. همچنین در موارد لزوم یک پزشک برای انجام نمونه گیری تست 

دوپینگ ورزشکار را همراهی می کرد. 

سایر اقدامات : 
-    آموزش و ارائه مشاوره در خصوص تغذیه و مکمل های ورزشی به ورزشکاران

-    برگزاری یک مورد کالس آموزشی پیشگیری از آسیب های ورزشی در رشته تنیس توسط خانم دکتر حاکمی
-    ارائه مشاوره در مورد داروها و مبارزه با دوپینگ به وزشکاران

-توزیع دو کتابچه آموزشی با موضوعات ورزشکار در سفر و اسهال مسافرتی 
جراحی ملی پوشان کبدی و ژیمناستیک در تهران
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خدمات فدراسیون پزشکی ورزشی به ملی پوشان پس از پایان بازی های آسیایی نیز ادامه یافت به طوری که دو تن 
از ملی پوشان پس از بازگشت به تهران تحت عمل جراحی قرار گرفتند.

سامان مدنی، ملی پوش ژیمناستیک که در خالل بازی های آسیایی اندونزی دچار آسیب دیدگی شدید شده بود، توسط 
عضو کمیته درمان فدراسیون پزشکی ورزشی، تحت عمل جراحی قرار گرفت.

مدنی در ســاعات منتهی به فینال مسابقات تیمی ژیمناســتیک در بازی های آســیایی اندونزی با بدشانسی دچار 
آسیب دیدگی شدید شده بود و در کلینیک فدراسیون پزشکی ورزشــی در دهکده بازی ها تحت مراقبت ها و اقدامات  
اولیه قرار گرفته بود و بر اســاس آزمایش های تشخیصی مشخص شــد دچار پارگی رباط صلیبی از ناحیه زانوی پای 

راست شده است.
در همین راستا ادامه درمان این ورزشکار به تهران موکول شــد و در بیمارستان تریتا توسط دکتر رضا توکلی، عضو 

کمیته درمان فدراسیون پزشکی ورزشی، تحت عمل جراحی موفقیت آمیز قرار گرفت.
همچنین مرضیه عشقی، کاپیتان تیم ملی کبدی بانوان که در بازی های آسیایی مصدوم شد، توسط دکتر رضا توکلی 

عضو کمیته درمان فدراسیون پزشکی ورزشی در بیمارستان تریتا تحت عمل جراحی قرار گرفت.
 این ملی پوش از ناحیه رباط صلیبی و مینیسک پای راست آسیب دید و عمل جراحی شان با موفقیت انجام شد. 
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تیم پزشکی ورزشی ایران  مستقر در پالمبانگ، شامل دکتر ابراهیم عباسی، دکتر فرهاد مرادی، دکتر الله حاکمی و 
ریحانه طریقت در اجالس پزشکی بازی های آسیایی شرکت کردند. در این جلسه در خصوص نحوه ارائه خدمات پزشکی 
در طول بازی ها، کنترل دوپینگ و سیاست عدم انجام ترزیقات) NO NEEDLE POLICY ( صحبت شد و نمایندگان 

کشورهای مختلف به ارائه پیشنهادها و مشکالت مربوط به حیطه پزشکی پرداختند.
همچنین در این جلسه با توجه به جدیت شورای المپیک آسیا در مبارزه با دوپینگ، نحوه نمونه گیری خارج از مسابقات 

و در زمان مسابقات مورد بررسی قرار گرفت.
در حاشیه این جلســه نمایندگان کشــورمان با گروه های پزشکی کشــورهای مختلف دیدار و گفت و گو کردند از 
جمله دکتر ابراهیم عباسی سرپرست گروه پزشکی کاروان اعزامی به پالمبانگ، با دکتر میچیکو دوهی از کشور ژاپن، 

درخصوص گسترش و توسعه علمی و عملی دانش توانبخشی و پزشکی ورزشی دیدار و گفت و گو کرد.

دکتر صالحی امیری: کادر پزشکی ورزشی مایه دلگرمی ورزشکاران است.
دکتر صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک، محمدی نصرآبادی سفیر جمهوری اسالمی ایران در اندونزی و دکتر 
ســید نصراهلل سجادی سرپرست کاروان اعزامی به بازی های آســیایی اندونزی از محل دهکده بازی ها در پالمبانگ 

بازدید به عمل آوردند.
در این بازدید که مسئوالن و روسای فدراسیون های قایقرانی، تیراندازی و کوهنوردی و مربیان و سرپرستان تیم های 

رایزنی های بین المللی
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اعزامی حضور داشــتند، حاضرین رضایت خود را  از عملکرد گروه پزشکی در پالمبانگ ابراز کردند و گروه پزشکی نیز 
ضمن بیان گزارشــی از خدمات صورت گرفته، آمادگی خود را برای ارائه ۲4 ساعته خدمات در محل دهکده و در کنار 

محل مسابقات ورزشکاران اعالم کرد.
 دکتر علیزاده سرپرست کاروان ورزشکاران اعزامی به پالمبانگ، ضمن ابراز خرسندی از عملکرد تیم های اعزامی در 
داخل و خارج از دهکده، در خصوص تجهیزات، داروها و امکانات پزشکی و همچنین خدمت رسانی ۲4 ساعته  پزشکی 
و فیزیوتراپی صحبت کرد و رئیس کمیته المپیک نیز حضور کادر پزشــکی در کنار ورزشکاران را مایه دلگرمی و قوت 

قلب ورزشکاران و مسئوالن دانست.
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نشست هماهنگی کادر پزشکی 
ورزشی برگزار شد

نشست هماهنگی کادر پزشکی اعزامی به بازی های آسیایی ۲۰18 به ریاست دکتر غالمرضا نوروزی، رئیس فدراسیون 
پزشکی ورزشی، در دهکده بازی ها در جاکارتا برگزار شد.

طی این نشست، آخرین برنامه هابرای ارائه خدمات مطلوب و شبانه روزی به کاروان اعزامی کشورمان بررسی شد و 
تصمیمات و تقسیم کار الزم صورت گرفت.

دکتر نوروزی در این نشســت با آرزوی موفقیت برای مجموعه ورزش ایران در این بازی ها ابراز امیدواری کرد کادر 
پزشکی ورزشی به بهترین شکل ممکن در کنار ورزشکاران ایران باشد. عالوه بر این، پیش از اعزام به بازی های آسیایی، 

»مسائل پزشکی کاروان ایران« از جمله سرفصل های اصلی نشست های هماهنگی  )تصویر زیر( بود.
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فدراســیون پزشکی ورزشی در محل دهکده بازی های آسیایی در شــهر پالمبانگ اندونزی برای ملی پوشان تنیس 
دوره آموزشــی برگزار کرد. برای اولین بار کالس آموزشی پیشگیری از آســیب های ورزشی و تغذیه در ورزش تنیس 
توسط خانم دکتر حاکمی متخصص بیماری های داخلی و نایب رئیس بانوان فدراسیون پزشکی ورزشی، برای مربیان 
و ورزشکاران این رشته در محل دهکده بازی های آسیایی در پالمبانگ برگزار شد. در این کالس آموزشی  ورزشکاران 
پرسش های خود را در زمینه های مختلف مرتبط با تغذیه، روانشناسی و پزشکی عنوان کرده و به صورت چهره به چهره 

مشاوره دریافت کردند.

 افتخار آفرینی نازنین رحمانی و حمایت فدراسیون پزشکی ورزشی
نازنین رحمانی ورزشکار رشته قایقرانی )روئینگ( چهار نفره در جریان مسابقات دچار کسالت شد، اما مشکل حادی 
وجود نداشت  و این ملی پوش دچارگرمازدگی و از دست دادن آب بدن شده بود که با حضور  به موقع دکتر الله حاکمی 
نایب رئیس بانوان فدراسیون و همچنین تالش دکتر حنیفه پزشک اندونزیایی، این مشکل با تجویز داروی الزم برطرف 
شد. در این رابطه فرم معافیت درمانی نیز برای ملی پوش قایقرانی پر شد. از نظر تزریق داروهای درمانی نیز جای نگرانی 
وجود نداشت و موضوع به اطالع مســئوالن برگزاری مسابقات و دکتر هیورا میکیو نماینده کنفدراسیون قایقرانی آسیا 
رسید. یادآور می شود این ملی پوش قایقرانی ۲4 ساعت پس از مشکل گرمازدگی  سالمت کامل خود را به دست آورد 

و صاحب مدال نیز شد.

 دوره آموزشی
 برای ملی پوشان تنیس
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بازدید دکتر نوروزی از پالمبانگ

دکتر غالمرضا نوروزی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و سرپرســت گروه اعزامی پزشکی ورزشی به بازی های 
آسیایی اندونزی که در جاکارتا مستقر شده بود، با حضور در شــهر پالمبانگ از نزدیک در جریان خدمات تیم پزشکی 

مستقر در این شهر قرار گرفت.
دکتر نوروزی از درمانگاه فدراسیون پزشکی ورزشی در دهکده بازی ها در پالمبانگ بازدید کرد وضمن بررسی موارد 
آســیب دیده و بیماران، در خصوص نحوه خدمت رسانی بهتر و موثرتر به ورزشکاران نکاتی را یادآور شد.در این بازدید 

دکتر ابراهیم عباسی، سرپرست گروه پزشکی ورزشی مستقر در پالمبانگ گزارشی از خدمات ارائه شده را بیان کرد.
دکتر نوروزی همچنین از محل مسابقات برخی رشته ها و امکانات پزشکی موجود بازدید به عمل آورد.

عالوه بر این طی جلســات برگزار شــده با دکتر علیزاده سرپرســت کاروان در پالمبانگ، کادر سرپرستی و روسای 
فدراسیون های حاضر در دهکده، نامبردگان از خدمات پزشکی تقدیر کردند.
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نشست هماهنگی پزشکی در پالمبانگ
اعضای کادر سرپرستی و سرمربیان تیم های ایرانی حاضر در شهر پالمبانگ یکی از شهرهای محل برگزاری بازی های 
آسیایی در اندونزی، در شرایطی برای انجام هماهنگی گرد هم آمدند که در این نشست دکتر الله حاکمی نایب رئیس 
بانوان و دکتر فرهادمرادی شهپر رئیس کمیته آموزش فدراسیون پزشکی ورزشی حضور یافتند و برنامه های پزشکی 

ورزشی را برای کاروان اعزامی ایران در این رویداد تشریح کردند.
دکتر حاکمی در این نشست تصریح کرد: در حال حاضر کلینیک فدراسیون به صورت کامل در دهکده بازی ها تجهیز 
شــده و مجموعه ای از متخصصان آماده ارائه خدمات شبانه روزی به کاروان کشــورمان هستند، لذا از این نظر  جای 

نگرانی وجود ندارد.
وی افزود: از طرفی هرکدام از تیم ها چنانچه در خالل برگزاری بازی ها نیازمند همراهی کادر پزشــکی باشند، این 

آمادگی وجود دارد که در محل برگزاری مسابقات نیز حضور داشته باشیم.
نایب رئیس بانوان فدراسیون پزشکی ورزشــی تصریح کرد: بازدید الزم از امکانات پزشکی میزبان نیز به عمل آمده 
اســت و در صورت نیاز می توان از امکانات آنها نیز اســتفاده کرد، با این حال پیش بینی های الزم در کلینیک خود ما 

صورت گرفته است. 
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خدمات فدراسیون پزشکی ورزشی
به قهرمانا ن از دریچه دوربین 
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 کادر پزشکی اعزامی فدراسیون پزشکی ورزشی
به بازی های آسیایی

 دکتر غالمرضا نوروزی- رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی
 و سرپرست گروه پزشکی اعزامی به بازی های آسیایی
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 دکتر الله حاکمی
 متخصص داخلی

 دکتر امیر حسین براتی
پزشکی ورزشی

 دکتر منصور روزدار
پزشک

 دکتر علی عرب
 ارتوپد

 دکتر شاهین صالحی
پزشکی ورزشی

 دکتر صدرالدین آقاخانی
 پزشک

دکتر رضا سعیدی
پزشک

دکتر فرهاد مرادی شهپر
 پزشک

 دکتر عزیزه فرین مهر
پزشکی ورزشی



41پیام پزشکی ورزشی

دکتر افشین رهبری
 فیزیوتراپ

دکتر ریحانه طریقت
فیزیوتراپ

دکتر سارا جمهوری
 فیزیوتراپ

 دکتر محمد حسین ذوعلم
 پزشک

دکتر ابراهیم عباسی
فیزیوتراپ

 دکتر مجتبی اجاقی
 فیزیوتراپ

 دکتر فرشاد غزالیان
 فیزوتراپ

دکتر حمیدرضا یاوری
 فیزیوتراپ




