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مدير ستاد توانمندسازي زنان سرپرست
خانوار خبر داد

جشنواره ياران كوثر
در بوستان گفتوگو

مدير ستاد توانمندسازي زنان سرپرست خانوار با بيان اينكه بازارچههاي دائمي
زنان سرپرس��ت خانوار در مناطق  5 ،4و  15برپاست ،گفت« :سومين جشنواره
ي��اران كوثر اواخر ش��هريور ماه امس��ال با حضور برندهاي مطرح كش��ور در
نمايشگاه دائمي بوستان گفتوگو برپا ميشود ».به گزارش خبرنگار همشهري

15

محله« ،فهيمه فيروزفر» گفت« :س��تاد توانمندس��ازي زنان سرپرس��ت خانوار
شهرداري تهران در سال 1386براي تحقق اهداف و سياستهاي كالنشهرداري
و براي پيشگيري و كاهش آسيبهاي اجتماعي زنان سرپرست خانوار تشكيل
شد ه است.

همايش بزرگ ورزش خانوادگي براي افزايش
سالمتي شهروندان برگزار شد

واكسن بيماريهاي
مزمن!
ناهید اخوان شمس
عکس :محسن گیتینورد

هماي�ش ب�زرگ پي�ادهروي خانوادگ�ي و
جش�نواره بادبادكها ،عنوان برنامهاي بود كه
اين هفته با حضور ش�هروندان همه مناطق در

«سيدحس��ن زاهدي» رئيس تربيتبدني ش��هرداري منطقه از جمله ويژگيهاي اين مراس��م را حضور
گروه��ي عالقهمن��دان به ورزش همراه ب��ا خانواده عنوان ك��رد به نحوي كه اين اقدام س��بب تقويت
روابط خانوادگي ميش��ود .او با بيان اينكه تجربه نش��ان داده اس��ت افراد فعال از زندگي س��المتر و
شادابتري برخوردارند و مقاومت آنان در مقابل تنشهاي رواني و بسياري از بيماريها بيشتر است،
درباره محاس��ن پيادهروي اينگونه توضيح داد« :پيادهروي با سرعت متوسط به مدت نيم ساعت باعث
سوزاندن حدود  200كيلوكالري انرژي ميشود و سرعت سوختوساز را افزايش ميدهد».

كنار درياچه خليج فارس برگزار ش�د .در اين
مراس�م كه بيش از 600نف�ر از اهالي منطقه ما
حضور داش�تند ،عالوه ب�ر ورزش با تاريخچه
خليج فارس بيشتر آش�نا شدند و بار ديگر بر
هويت اين خليج ايراني صحه گذاشتند .محل
قرار ،مقابلسراهاي محله و مراكز ورزشي بود
كه پس از رسيدن به مسيرهاي از پيش تعيين
ش�ده بهصورت خانوادگي پي�ادهروي كردند.
ه�دف از برپاي�ي اين مراس�م در هفته دولت،
حفظ و ارتقاي سلامت افراد و تشويق اعضاي

بادب��ادك ب��ازي يك��ي از بازيه��ا و تفريح��ات
مناس��ب و در عي��ن ح��ال ي��ك ورزش مف��رح
محسوب ميشود .در اين بازي با كنار هم قرار
گرفت��ن اعض��اي خانواده ،لحظات ش��ادي براي
بزرگ و كوچك فراهم ميشود.

خانواده به ورزش و تفريح دستهجمعي عنوان
شد.

كارشناس��ان تأكيد دارند نوش��يدن يك ليوان آب 20 ،تا  30دقيقه قبل از ش��روع پيادهروي و يك ليوان ديگر
5دقيقه پيش از ش��روع حركت مناسب اس��ت .عالوه براين ،پيادهروي سريع براي قلب بسيار فايده دارد ،چون
قلب يك عضو ماهيچهاي است و هرآنچه باعث شود جريان خون بيشتري در يك ماهيچه جريان يابد باعث قدرت
بيشتر آن ماهيچه ميشود؛ از طرف ديگر راه رفتن بهطور منظم باعث كاهش فشار خون ميشود.

در اين جشنواره اهالي عالوه بر پيادهروي،
بادباكهايي را در ط��رح و رنگهاي متنوع
به پرواز درآوردن��د و كودكان و نوجوانان
در كنار والدينشان ،لذت يك روز تابستانه
شاد و با هم بودن را تجربه كردند.

اهالي منطقه پس از پيادهروي س��اعتي گرد هم نشس��تند و خس��تگي از تن به در و با صرف تغذيهاي
س��الم و ساده ،روز بانش��اط خود را تكميل كردند .البته بادبادك از جمله عناصر حذف نشدني اين روز
شاد ورزشي بود.

