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عضو شوراي اسالمي شهر تهران:

دولت كمك نكند نميتوانيم
تهران را بسازيم

عضو كميس��يون عمران و حملونقل ش��وراي اس�لامي ش��هر تهران گفت:
«ش��وراي چهارم پرداخت دوباره بودجه ملي براي مقاومس��ازي و بهسازي
پلهاي ش��بكه بزرگراهي تهران توس��ط دولت را پيگي��ري خواهد كرد ».به
گزارش خبرنگار همش��هري محله« ،اسماعيل دوستي»ضمن بيان اين مطلب
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اظهار كرد« :مقاومسازي و بهسازي پلهاي شبكه بزرگراهي ومعابر به دليل
نقش اساس��ي و كليدي دربرقراري ارتباط بهويژه در مواقع بحران ،از اهميت
خاصي برخوردار و الزم است بودجه ملي كه پيش از اين به شهرداري تهران
براي اين امر اختصاص مييافته دوباره پرداخت شود».

براي افزايش سالمتي شهروندان در سراي محله همايونشهر
جشنواره آشپزي برگزار شد

بفرماييد غذاي سرآشپز!
ناهید اخوان شمس
عکس :حامد فرج اله

تغذي�ه س�الم در جامعه كنوني ك�ه افراد به
دلي�ل دغدغهه�اي روزم�ره و كار ،تح�رك و
ورزش كمت�ري در مقايس�ه با زندگي س�نتي
دارن�د از اهمي�ت وي�ژهاي برخ�وردار اس�ت،
ب�راي همين يكي از وظاي�ف مراكز فرهنگي و

«فاطمه برآورده» مدير محله سراي محله همايونشهر درباره چگونگي برگزاري اين جشنواره اينگونه
توضيح ميدهد« :هدف ما در اينگونه جشنوارهها ،آشنايي بيشتر اهالي با غذاهاي سالم و تركيبات آنها
و حفظ سالمتي بدن با تغذيه درست است .در اين جشنواره ،درباره تركيبات غذايي و اثرات تغذيه بر
بيماري ديابت نيز توضيح داده شد ».در پايان اين جشنواره پس از كارشناسي ارزش غذايي و تزيين
غذا ،به 3نفر از بانوان جايزه دادند.

سلامتي ،آشنايي ش�هروندان با رژيم غذايي
مناس�ب و اس�تفاده از همه گروهه�اي غذايي
در وعدههاي تغذيه است .مدتي استسراهاي
محل�ه توجه خاصي ب�ه اين موض�وع دارند و
معم�والً برنامههايش�ان بهص�ورت كارگاههاي
آشنايي با اصول تغذيه درست و جشنوارههاي
غذا اجرا ميش�ود .س�راي محله همايونش�هر
هفت�ه گذش�ته ميزبان جمع�ي از بانوان محله
ب�ود .در اين جش�نواره ،خانمها ب�ا حضور در
يك جشن ش�اد با غذاهاي محلي و ارزشهاي
تغذيهاي هر كدام و نحوه پخت درس�ت غذاها
آشنا شدند.

تغذيه سالم در واقع مصرف مقدار مناسب از
همه گروههاي غذايي براي برخورداري از يك
زندگي سالم اس��ت .عادتهاي غذايي ناسالم
مانند مصرف چربيهاي اش��باع شده ،توتون و
تنباكو ،سديم و شكر بيش از حد ،مصرف كم
ميوه ،سبزي ،غالت سبوسدار ،كلسيم و فيبر
و نداش��تن فعاليت بدني ،منج��ر به افزايش
ابت�لا ب��ه دياب��ت ،چاقي ،فش��ار خ��ون ،پوكي
استخوان و بسياري از سرطانها ميشود.

ـ وقتي غذا ميخوريد دانس��تن اينكه چه غذايي ميخوريد مهم اس��ت .بايد با آموختن اصول اوليه تغذيه براي
ايجاد و حفظ يك رژيم غذايي سالم و خوشمزه براي داشتن انرژي بيشتر ،ثبات خلق وخو و سالم نگه داشتن بدن
خود يك برنامهريزي داشته باشيد .پايه اصلي براي يك رژيم غذايي سالم اعتدال است .بدن نياز به اعتدال در
خوردن كربوهيدرات ،پروتئين ،چربي ،فيبر ،ويتامينها و مواد معدني دارد .روزانه حداقل 84گرم از غالت كامل
و س��بوسدار و هر روز از انواع ميوه و س��بزي در هر وعده غذايي مصرف كنيد .ميوه و سبزيهاي رنگي محتوي
ويتامين ،مواد معدني و فيبر باال و آنتياكسيدان و براي عملكرد مناسب بدن است.

اگر قصد داريد براي چاق يا الغر ش��دن از رژيم غذايي خاصي اس��تفاده كنيد توجه داش��ته باشيد كه
رژيمهاي غذايي متنوعي وجود دارد .گاهي برخي از رژيمهاي غذايي ،غيراس��تاندارد هس��تند و سبب
مش��كالت پوس��تي و ضعف عمومي بدن ميشوند .بايد بدانيد كه يكش��به چاق يا الغر نشدهايد .بايد
عادات بد غذايي اصالح و به جاي آن عادات غذايي سالم ايجاد شود؛ براي اصالح اين رفتارها بايد يك
رژيم غذايي مناس��ب داش��ت .حذف يك وعده غذايي ،يك عادت بد غذايي اس��ت .حمايت خانواده نيز
مؤثر اس��ت .ورزش و فعاليت بدني منظم و انتخاب غذاهاي مناس��ب و مطابق با س��بد غذايي خانواده،
س��بب ايجاد يك رژيم غذايي مناسب ميشود .براي اينكه يك رژيم غذايي ،ماندگار باشد بايد با سبد
غذايي خانواده هماهنگي داشته باشد .در يك رژيم غذايي مناسب بايد به نكاتي مانند نحوه پخت غذا،
تغيير رفتارهاي تغذيهاي مانند نوع غذا ،حجم وعدههاي غذايي ،س��اعت و س��رعت غذا خوردن و انجام
فعاليتهاي ورزشي توجه شود.

اس��تفاده بي��ش از ح��د از غ��ذاي م��ورد
عالقه باعث افزايش وزن ميش��ود .ش��ما
ميتوانيد از غذاي م��ورد عالقه خود لذت
ببري��د ،ولي در حد اعت��دال مصرف كنيد
مثال ً از يك آبنبات كوچك به جاي يك بسته
بزرگ استفاده كنيد .چندين وعده غذايي
كوچك در طول روز داشته باشيد .اگر شما
كمتر از مقدار كالري كه ميس��وزانيد غذا
مص��رف كنيد كاهش وزن پي��دا ميكنيد؛
اما اگر ش��ما در تمام وقت گرس��نه باشيد
خوردن غذا با كال��ري كمتر چالش برانگيز
است .مطالعات نش��ان داده است افرادي
ك��ه چندي��ن وعده غذاي��ي و مي��ان وعده
ميخورن��د بهتر ميتوانند وزن و اش��تهاي
خود را كنترل كنند.

