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در ناحيه 8شهرداري منطقه انجام شد

سيمانكاري نماي جانبي
ملك در حال ساخت

اداره شهرس��ازي و كنت��رل ساختوس��از ناحيه  8از اجراي پي��ام مردمي 137
درخصوص سيمانكاري نماي جانبي ملك در حال ساخت واقع در خيابان گلستان
خبر داد .به گزارش خبرنگار همشهري محله ،به همت اداره شهرسازي و كنترل
ساختوس��از ناحيه 8به دنبال پيامهايي كه از جانب س��امانه 137دريافت شد

غ

منطقه ما

في اهالي

ن موضوع

س�تفاده

دتآباد»،
گازدار و

كارشناس اداره شهرسازي از ملك در حال ساخت در خيابان گلستان بازديد كرد
و پس از صدور اخطار الزم ،سيمانكاري نماي جانبي انجام شد .همچنين براي
آشنايي شهروندان محله آسمانها با روشهاي اصولي موفقيت و خوشبختي
خانوادهها اقدام به برگزاري كالس مهارتهاي زندگي كرد.

چند نکته

ميزان تمايل شهروندان منطقه براي مصرف دوغ طبيعي
نوجوانان
 23درصد

9

بزرگساالن
 35درصد

همت پور ،جامعهشناس ارشد
منطقه درباره اين نمودار توضيح
ميدهد« :يكي از دس��تاوردهاي
جامعه م��درن تغيير تمايل افراد
به نوش��يدني و غذاهاس��ت .هر
چقدر فاصله س��ني انسانها به
دني��اي مدرن نزديك ميش��ود،
تماي��ل بيش��تري به اس��تفاده
جوانان
 24درصد
از فرآوردهه��اي صنعت��ي پي��دا
ميانساالن
 18درصد
ميكنن��د .بهط��ور تقريب��ي در
نتيجه اين نظرس��نجي مشخص
اس��ت كه بزرگس��االن تمايل بيش��تر و نوجوانان تمايل كمتري نس��بت به مصرف دوغ و
نوشيدنيهاي سنتي دارند».
ميزان تمايل ش�هروندان منطقه براي استفاده از نوشيدنيهاي سنتي و خانگي
در فصل تابستان
نوجوانان
 14درصد

پارس��ا ،مش��ـــــاور و
بزرگساالن
كارشناس تغذيه در تحليل
 38درصد
اين نمودار ميگويد« :دوغ
بهتري��ن نماين��ده ب��راي
نوش��يدنيهاي قديم��ي و
سنتي است .به اينترتيب
جوانان
با توجه به فوايد نوشيدني
 19درصد
دوغ ميت��وان بهص��ورت
تقريب��ي ب��ه خاصيت
نو ش��يد نيها ي
ميانساالن
س��نتي پ��ي
 29درصد
ب��رد .در اي��ن
نظرس��نجي بهطور تقريبي مشخص اس��ت كه بيشتر نوجوانان تمايل كمتري
نسبت به مصرف نوشيدنيهاي خانگي در فصل تابستان دارند».

فوايد دوغ
دوغ يكي از سالمترين نوشيدنيهاي سنتي ايران است كه
مصرف آن بهخصوص در فصول گرم سال بسيار توصيه ميشود.
اين نوش��يدني برخالف آبميوههاي صنعتي و نوشابههاي
گازدار براي كودكان باالي يك س��ال مناس��ب است و ميتواند
پروتئين ،چرب��ي ،ويتامينهاي ،D ،Bكلس��يم و همچنين آب
مورد نياز بدن را تا حدودي تأمين كند.
دوغ حاوي نعناع و پونه به ترش��ح شيره معده و هضم غذا
كمك ميكند و نف��خ حاصل از دوغ را رفع و دل پيچه را التيام
ميبخشد .دوغ خنككننده محيط دهان است و به گردش بهتر
خون كمك ميكند؛ مجاري گوارش��ي را ضدعفوني و براي رفع
سكسكه ،اسهال ناشي از گرمي هوا و بهبود عملكرد كبد مناسب
است.
دوغ ي��ك انتخاب درماني براي بيماران ديابتي محس��وب
ميشود.
مصرف دوغ بهعنوان يك نوش��ابه لبن��ي يك چهارم نياز
روزانه بدن به كلسيم را تأمين ميكند.
دوغ ،غذا نيز محسوب ميشود.
مواد تش��كيلدهنده :آب ،ماست ،س��بزيجات و انواع مواد
طبيعي

براي كاهش مصرف نوشيدنيهاي صنعتي چه
کنیم؟

كارشناسان معتقدند بهترين راه براي اينكه مصرف روزانه نوشيدنيهاي صنعتي
بهويژه نوش��ابه كم شود افزايش مصرف نوشيدنيها سنتي و طبيعي است كه خود
به خود مذاق نوجوانان و جوانان را تغيير ميدهد ،براي همين در اين قسمت چند
راهكار كوتاه و بلند كاربردي ارائه داديم كه براي شروع كار مفيدي است.
راهكارهاي كوتاه
ـ بيش از  547نوع شربت و انواع آب ميوه طبيعي وجود دارد.
ـ بيش از  40نوع عرقيات سنتي ايراني هست.
ـ آب ،جايگزين مناسبي براي نوشيدنيهاي گازدار و صنعتي است.
ـ فقط با  3500تومان ،كتاب آموزش شربتهاي خانگي را بخريد.
ـ فقط با 4هزار تومان كتاب عرقيات طبيعي را تهيه كنيد.
ـ بيش از  1200نوع آموزش شربتهاي خانگي در اينترنت وجود دارد.
ـ آسيبهاي نوشيدنيهاي صنعتي را براي فرزندانتان توضيح دهيد.
شربت بيدمشك
مواد الزم
شكر :يك كيلو
آب۲ :ليتر
گالب :يك ليوان
عرق بيدمشك :نيم كيلو
زعفران دمكرده :در صورت تمايل براي خوشرنگي
طرز تهيه
ابتدا ش��كر و آب را با هم مخلوط كنيد .كمي فرصت بدهيد تا شكر در آب حل
شود ،سپس آن را روي حرارت بجوشانيد و بگذاريد با شعله كم ،شكر به قوام الزم
برسد .سپس زير شعله را خاموش كنيد تا سرد شود .هيچ موقع بيدمشك و گالب
را تا سرد شدن كامل به شربت اضافه نكنيد ،زيرا عطر و بوي آن از بين ميرود .بعد
از اينكه سرد شد عرق بيدمشك و گالب را به شكر اضافه كنيد و كام ً
ال هم بزنيد و
در ظرفي در بس��ته براي روزهاي گرم نگهداري كنيد .براي تهيه شربت مقداري از
آن را در ظرف بريزيد و 6برابر آن آب اضافه كنيد.
شربت بالنگ
مواد الزم
بالنگ:يك قاشق مرباخوري
آب جوش :يك قاشق سوپخوري
شكر ۲ :قاشق سوپخوري
آب و يخ خرد شده :به مقدار الزم
طرز تهيه
بالنگ را خوب بشوييد؛ با مقداري آب جوش خيس كرده و چند دقيقهاي صبر
كني��د .آن وقت خواهيد ديد تخمههاي آن متورم ش��ده و چن��د برابر مقدار اوليه
خواهند شد .بعد از آنكه خوب ورم كرد آن را درون يك پارچ آب يخ كه داخل آن
شكر و يخ ريختهايد اضافه كنيد و كام ً
ال هم بزنيد و مصرف كنيد.
شربت خاكشير
مواد الزم
خاكشير :يك فنجان
شكر4 :قاشق غذاخوري
گالب :يك فنجان
آب۴ :پيمانه
آبليمو :به مقدار دلخواه
طرز تهيه
ابتدا خاكشير را درون يك ظرف ريخته و كمي آب سرد روي آن بريزيد؛ سپس
يك ظرف ديگر را روبهروي ظرفي كه خاكش��ير در آن اس��ت قرار داده و با حركات
دس��ت ،آرام آرام خاكشير درون ظرف را به ظرف مقابل خالي كنيد و ته ظرف اول
را دور بريزيد تا سنگ ريزهها يا خاك درون خاكشير شسته شود .چند بار ديگر اين
كار را انجام دهيد .بعد خاكش��يرها را به همراه آب درون يك پارچ بريزيد و ش��كر،
گالب ،آبليمو و يخ را اضافه كنيد و نوش جان كنيد.

