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اصالح
الگوي مصرف
شايد اص ً
ال اغراق نشود كه مدعي
شويم اين فقره از معضل زندگي
م��درن و ماش��يني اگ��ر مختص
منطق��ه خودمان نباش��د حداقل
جزو مناطق رك��ورددار پايتخت
هس��تيم .معضلي به نام غذاهاي
«فس��تفود» كه ترجمه فارسي
آن غذاهاي حاضري است .البته غذاهاي حاضري كه در ذهن بزرگترهاي
ما نقش بس��ته زمين تا آس��مان با غذاهاي حاضري امروز فرق ميكند .در
گذش��تهاي ن��ه چندان دور اگر كس��ي به هر دليلي مجبور ميش��د غذاي
حاضري بخورد خوراكيهايي آماده ميكرد كه نه تنها ضرر نداش��ت ،بلكه
مفيد هم بود ،اما اكنون غذاهاي فستفود براي خوراكيهايي به كار ميرود
كه به داليل مختلف براي س�لامت افراد مضر اس��ت .آمارها نشان ميدهد
اين روزها بيشترين مشتريهاي فستفودها جوانها هستند كه روز به روز
بر تعدادشان افزوده ميشود .اينكه چرا جوانان غذاهاي فستفود را ترجيح
ميدهند ،دالي��ل متفاوتي دارد .عدهاي از جوانان معتقدند در دنياي امروز
كه كار و تحصيل مجال آش��پزيهاي طوالني س��نتي را به آنها نميدهد،
فس��تفودها انتخابهايي آسان و سريع هستند .همچنين اگر از منزل دور
باش��ند و گرسنگي تمام قواي جس��مي و فكري آنها را ضعيف كرده باشد،
يك رس��توران فستفود خيلي آسان و سريع به دادشان ميرسد .به عالوه
ذائقه بس��ياري از جوانان به اين غذاها عادت كرده اس��ت و آن را لذيذتر از
غذاهاي سنتي ميدانند .متأسفانه نتايج آخرين مطالعات دانشمندان نشان
ميده��د ،جوانان و نوجواناني كه در يك��ي از وعدههاي غذايي روزانه خود
فس��تفود ميخورند ،نسبت به س��اير همساالن خود كالري ،نمك و چربي
بيش��تر و ويتامين و م��واد معدني كمتري درياف��ت ميكنند .همچنين در
مناطقي كه تعداد رستورانهاي فستفود بيشتري وجود دارد بيماريهاي
قلبي و عروقي بيش��تر اس��ت ،بنابراين بهترين راهكار براي كاهش اين نوع
بيماريهاي غيرواگيردار اصالح الگوي مصرف غذايي اس��ت كه اگر رعايت
شود مسلماًدرصد قابل توجهي از اين نوع بيماريها كاهش مييابد.

چهره هفته
استاد جمشيد مراديان؛ مجسمه ساز

آرامش بصري در منطقه

«جمش��يد مراديان» يكي از مجسمهسازان برجسته كشور است كه در
عرصه جهاني بيش��تر از ايران شهره اس��ت .او كه سازنده نماد المپيك
چين در س��ال  2006است درباره كمبود آثار هنري در شهر ميگويد:
«غيبت آثار هنري در ش��هر به خش��ونت رفتاري دام��ن ميزند؛ علت
درگيريهاي خياباني بر سر تصادفات كوچك ناشي از همين هيجانات
دريافت شده از محيط ناآرام ،رش��د بيرويه خودروهاي شهري ،ظهور
پله��اي عابر پياده ب��ا قيافههاي نامأنوس و امثال آن اس��ت».مراديان
كه چندي پيش به همراه تيمش مجس��مهاي را در مركز آموزش��ي رعد
ساخت و به آنجا هديه كرد با بيان كارهاي خوبي كه ميتوان در اين زمينه
انجام داد ،ميگويد« :در بعضي كش��ورها قسمتهايي از شهر هيچ
خودروي��ي حق عبور و مرور ندارد .اين محلهها غناي فراوان آثار
هنري دارد و از نظر آشنايي با زيباشناسي و هنر ،داراي نرمش و
شرافت رفتاري است .در هيچ كجاي دنيا مشاهده نميشود كه
پشت در خودرويي نوشته باشد لطفاً در را آهسته ببنديد.
در ش��هر ما براي بستن در خودرو به اندازه كشيدن
كاميون نيرو مصرف ميش��ود؛ اين خشونتهاي
رفتاري محل زايش خسارتهاي بسيارند ».او
درباره بعضي از كارهايي كه اكنون در ش��هر
ميبينيم ،ميگويد« :رها كردن ديوار س��فيد
بس��يار آرامبخشتر از آن اس��ت كه به نقش
و نگارهايي متوس��ل شويم كه ديوارهاي شهر
را تصاحب ميكنند و با فرم و رنگهاي نامناس��ب
موجب ناآرامي و هيجان شهروندان ميشود».
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گزارش خبری
با حضور مميزان بينالمللي صورت گرفت

در زمين��ه حفظ و صيانت محيطزيس��ت و افزايش
سرانه فضاي س��بز و ايجاد زيباييهاي بصري و به
وجود آوردن محيطي پاك و زيبا براي ش��هروندان
از س��ال گذشته كام ً
ال مش��هود و منطقه در مسير
نيل به توس��عه پايدار قرار گرفته است .سرمميز با
برش��مردن امتيازات مربوط به آم��وزش كاركنان،
منطقه را حائز تمديد اعتبار گواهينامه اس��تاندارد
 10015نيز دانست.
در ادامه جلسه «درويش پور» قائممقام
منطقه با قدردان��ي از گروه مميزي كه
وقت طوالني را صرف اس��تخراج شواهد
و مس��تندات اس��تاندارد اي��زو14001
كردند ،گفت« :منطقه در زمينه ارتقاي
زندگي و حفظ و محيطزيس��ت شهري
ازآلودگيهاي زيستمحيطي به اقدامات
خ��ود در تم��ام زمينهها ادام��ه خواهد
داد ».درويشپ��ور يك��ي از فعاليتهاي
زيستمحيطي مهم منطقه را كه منجر به افزايش سرانه فضاي
سبز و ايجاد محيطي زيبا براي تفريح و تفرج شهروندان منطقه
شده است افتتاح مرحله دوم بوستان نهجالبالغه عنوان كرد.

تمديدگواهينامهايزو 14001براي
پنجمينسالمتوالي
منطقه ما براي پنجمين س��ال متوالي
پ��س از انج��ام ممي��زي مراقبتي اول،
دور دوم استاندارد ايزو 14001توسط
مميزان ش��ركت QAاتريش موفق به
تمدي��د اعتبار گواهينامهه��اي نواحي
و منطقه ش��د .ب��ه گ��زارش خبرنگار
همش��هري محل��ه ،در اي��ن جلس��ه
سرمميز ش��ركت  QAاتريش با بيان
و تش��ريح مش��اهدات گروه مميزي از
فعاليتهاي چش��مگير زيس��تمحيطي منطق��ه ،اقدامات در
زمينه استمرار نظام مديريت محيطزيست بر مبناي استاندارد
ايزو 14001منطقه را ستود و اعالم كرد كه تفاوتهاي منطقه

خبر عکس
سومين فستيوال كودك شهر
و هنر كه با هدف مدرسهسازي در
مناطق محروم در روز جهاني كودك
آغاز به كار كرده بود با رونمايي از
آثار نقاشي كودكان روي كاشيهاي
سراميكي و نصب آن در برج ميالد
به كار خود پايان داد .مراسم
رونمايي از سراميكهاي نقاشي
شدهكودكان و نوجوانان و همچنين
پيشكسوتان انجمن تصويرگران در
برج ميالد برگزار شد.

شنبه
كالسهايتابستاني

خانه سالمت ايوانك در تابستان
كالسهاي مختلف براي كودكان
و نوجوانان برگزار ميكند .به
گزارش خبرنگار همشهري محله،
كالس آموزشي براي گروه سني
 10تا  12سال روزهاي شنبه
براي اين گروه سني برپاست.
عالقهمندان براي شركت در اين
كالسها با شماره 88573287
تماس بگيرند.

يكشنبه
باشگاه ادبي ايران زمين

فرهنگسراي ابنسينا براي ايجاد
پايگاهي ادبي براي مخاطبان منطقه،
استعداديابي و پرورش آنها،
دستيابي به روشهاي نوين نقد
و بررسي آثار و ايجاد كارگاههاي
همسو و همگرا ،باشگاه ادبي ايران
را افتتاح كرده است .عالقهمندان
روزهاي يكشنبه هر هفته ساعت
 17تا  19ميتوانند در اين
نشست شركت كنند.

دوشنبه
تئاتر عروسكي «زير گنبد كبود»

تئاتر عروسكي «زير گنبد كبود» در
فرهنگسراي ابنسينا روي صحنه است .به
گزارشخبرنگارهمشهريمحله،فرهنگسراي
ابنسينا براي بهينه كردن اوقات فراغت
كودكان و نوجوانان ،تئاتر عروسكي شاد و
آهنگين «زير گنبد كبود» را به نويسندگي
و كارگرداني «مهرداد قرآن كيش» و
عروسكگردانان«نيلوفرابراهيمي»«،پريا
رضايي»« ،آرزو خليلي» و «رضا فالحتي» از
8خرداد به روي صحنه برده است.

اینفوگرافی
سهشنبه
تفسير مثنوي معنوي

فرهنگسراي ابنسينا ،نشست روخواني و تفسير
مثنوي معنوي موالنا را روزهاي سهشنبه برگزار
ميكند .به گزارش خبرنگار همشهري محله،
عالقهمندان به اين مباحث كه براي كاربرد مثنوي در
زندگي امروز است ،ميتوانند روزهاي سهشنبه ساعت
 17تا  19به آمفيتئاتر فرهنگسرا بروند.
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چهارشنبه
نمايشگاه نقاشي و طراحي

نگارخانه ابنسينا نمايشگاه نقاشي و طراحي را به
نمايش ميگذارد .به گزارش خبرنگار همشهري محله،
فرهنگسراي ابنسينا نمايشگاه گروهي از 30اثر نقاشي
و طراحي در ابعاد متفاوت را در معرض ديد تماشاگران
قرار ميدهد .اين نمايشگاه از 27تا  31خرداد ساعت 9
تا  19آماده بازديد عالقهمندان است.

شهروند منطقه در نخستين جلسه ارتباط مستقيم سامانه  ،1888مشكالتشان را با شهردار
منطقه در ميان گذاشتند .به گزارش خبرنگار همشهري محله مهمترين موضوعات مطرح
شده در اين جلسه مربوط به حوزههاي شهرسازي و معماري و خدمات شهري بود.

