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گزارش ویژه

در برج ميالد برگزار ميشود

جشنواره تئاتر شهر در منطقه

چهارشنبه  29خرداد  1392شماره 461

مجموعه برج ميالد در برگزاري دومين جش��نواره تئاتر شهر همكاري ميكند.
به گزارش خبرنگار همش��هري محله به نقل از روابطعمومي دومين جشنواره
تئاتر ش��هر ،مجموعه برج ميالد با ميزبان��ي تعدادي از كارگاههاي آموزش��ي
جشنواره تئاتر شهر به جمع حاميان اين جشنواره پيوست .در جشنواره امسال

ميزان تمايل اهالي براي مصرف نوشابه گازدار هنگام صرف غذا
بزرگساالن
 13درصد

همتپ��ور ،كارش��ناس
ارش��د جامعهشناس��ي در
توضيح اي��ن نمودار ميگويد:
«ام��روزه تكنول��وژي زندگي
بيش��تر نوجوانان و جوانان را
ميانساالن
دربرگرفت��ه اس��ت ،بهطوري
23درصد
ك��ه هرچ��ه زم��ان ب��ه جلو
م��يرود ،نس��لهاي جدي��د
از باوره��اي فرهنگ��ي و
اصيل فاصل��ه ميگيرند و به
ايدهآلهاي زندگي ماش��يني
جوانان
30درصد
و صنعتي نزديك ميش��وند.
به همين دليل همانطور كه
شاخصهاي نمودار نيز نشان ميدهد ،بهطور تقريبي نوجوانان و جوانان تمايل بسياري براي
استفاده از نوشابه گازدار صنعتي دارند».
نوجوانان
 34درصد

ميزان تمايل ش�هروندان منطقه براي اس�تفاده از نوشيدنيهاي صنعتي در فصل
تابستان
جوانان
 28درصد

بزرگساالن12
درصد

پارسا ،مشاور و كارشناس
تغذيه در تحلي��ل اين نمودار
ميگوي��د« :نوش��ابه بهترين
نماينده براي نوش��يدنيهاي
ميانساالن24
جدي��د و صنعت��ي اس��ت.
درصد
به ش��كلي ك��ه آس��يبهاي
نوشابههاي گازدار را ميتوان
ب��ه بيش��تر نوش��يدنيهاي
صنعتي نس��بت داد .با توجه
به ش��اخصهاي اين نمودار،
جوانان
بزرگس��االن محل��ه تماي��ل
36درصد
كمتري نس��بت ب��ه مصرف
نوش��يدنيهاي صنعتي در فصل تابس��تان نش��ان ميدهند .بنابراين در آينده شاهد
آسيبهاي مخرب اين نوشيدني بر نوجوانان و جوانان خواهيم بود».

ضررهاينوشابه
فس��فات نوشابههاي گازدار با كلسيم موجود در بدن تركيب شده و
رسوب حاصل در كليهها ،سنگ ايجاد ميكند.
دياكسيد كربن در نوشابه باعث افزايش اسيديته معده ميشود و در
هضم غذا اختالل ايجاد ميكند.
در يك ليوان نوش��ابه كه حدود  280تا  300ميليگرم است12 ،درصد
قند وجود دارد و نوشيدن يك ليوان نوشابه حدود  75تا  150كيلوكالري انرژي
وارد بدن ميكند و زمينه ابتالي افراد را به ديابت و فشار خون افزايش ميدهد.
مصرف نوش��ابه موجب اختالل خواب و كاه��ش آرامش افراد و بروز
بيماريهاي گوارشي و سوءهاضمه ميشود.
قند موجود در نوشابه به سلولهاي لوزالمعده فشار وارد ميكند و بروز
ديابت را افزايش ميدهد.
اسيدسيتريك موجود در نوشابه از جذب عناصر ارزشمند مانند آهن
و كلسيم جلوگيري ميكند.
برخالف تصور برخي افراد كه نوشابههاي رژيمي مانع از چاق شدن
افراد ميشود ،بايد گفت كه اين نوشابهها سرشار از موادي به نام «آسپارتام»
اس��ت كه موجب سرگيجه ،كاهش توان حافظه ،پوكي استخوان و كاهش
يادگيري افراد ميشود.
نوشابه سرشار از اسيدها و قندهاست كه باعث خرابي دندانها ميشود.
مواد تشكيلدهنده نوشابه :كافئين ،فسفات ،اسيد سيتريك ،آب ،قند
و دياكسيد كربن

۸كارگاه آموزش��ي در حوزههاي تخصصي تئاتر برگزار ميش��ود كه محل آن
فرهنگسراهاي تهران و برج ميالد خواهد بود .طيق تفاهمنامه جشنواره با اين
مجموعه فرهنگي هنري ،بخش تئاتر محيطي دومين جشنواره تئاتر شهر نيز
كه براي نخستين بار در بخش ويژه تئاتر امروز شهر طراحي شده است .

ميزان استفاده اهالي منطقه از نوشيدنيهاي خانگي
و صنعتي در نظرسنجي اين هفته بررسي شد

رقابت  10به يك
نوشابه صنعتی با دوغ
علی جواهری

ب�ا فرا رس�يدن تابس�تان و فصل گرما رقابت س�ختي بين نوش�يدنيهاي صنعت�ي و خانگي به راه ميافت�د كه م

هم از آن مس�تثني نيس�ت ،اما اين موض�وع در تكه دوم پايتخت به دلي�ل امكان مالي مطلوب و نداش�تن وقت كاف

براي تهيه نوش�يدنيهاي خانگي از اس�تاندارد جهاني هم گذش�ته و روز به روز حال افزايش اس�ت .درحالي كه اين

در آين�ده آس�يبها و آث�ار مخرب�ي را براي ش�هروندان به وجود خواه�د آورد؛ در نظرس�نجي اين هفته وضعيت اس

ش�هروندان منطق�ه از نوش�يدنيهاي خانگ�ي و صنعت�ي را بررس�ي كرديم .در اين نظرس�نجي ك�ه اهالي «س�عاد
«س�تارخان»« ،مديريت» و «كوي نصر»(گيش�ا) ش�ركت كردند ،درباره ميزان تمايل اهالي نس�بت به مصرف نوشابه
نوش�يدنيهاي صنعتي و مصرف دوغ و نوش�يدنيهاي خانگي و س�نتي س�ؤال ش�د و نتايج نظرس�نجي در اختيار
«احس�ان پارسا» مشاور و كارش�ناس تغذيه و «بهاره همت پور» جامعهشناس و مدرس دانشگاه قرار
گرف�ت و آنان به مقايس�ه ضررها ،فوايد و مواد تش�كيلدهنده نوش�يدني «دوغ» بهعنوان نماينده
نوش�يدنيهاي خانگي و «نوش�ابه» بهعنوان نماينده نوش�يدنيهاي صنعتي و آثار آنها پرداختند.

ميزان فروش
نوشابه و دوغ در منطقه


بهطور تقريب�ي در رس�تورانهاي عرضه غذاهاي
فوري(فس�تفود) منطقه به ازاي ف�روش هر  10قوطي
نوشابه ،يك قوطي دوغ به فروش ميرسد.
بهصورت ميانگين در رستورانهاي عرضه غذاهاي
سنتي منطقه به ازاي فروش هر 10قوطي نوشابه4 ،قوطي
دوغ خريداري ميشود.
بهطور تقريبي در فروشگاههاي عرضه مواد غذايي
(سوپرماركتها) منطقه به ازاي 10قوطي نوشابه2 ،قوطي
دوغ فروخته ميشود.

مقايسه مصرف نوشابه اهالي منطقه با جهان
طبق بررسيهاي انجام شده ميانگين سرانه مصرف
نوشابههاي گازدار براي هر يك از اهالي محله  42ليتر در
سال است .درحالي كه استاندارد جهاني آن  11تا 12ليتر
در سال است.

