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در منطقه انجام شد

راهاندازي  2خانه
دوچرخه جديد

با راهاندازي2خانه دوچرخه جديد در منطقه ،تعداد اين خانهها به 14رسيد .به
گزارش خبرنگار همشهري محله ،معاون حملونقل و ترافيك شهردار منطقه با
اعالم اين خبر گفت« :براي رفاه شهروندان در خيابان درختي شهرك غرب و ميدان
فرهنگ در سعادتآباد 2خانه دوچرخه راهاندازي و تجهيز شد« ».ايرج ولينژاد»

15

تصريح كرد« :با راهاندازي اين خانههاي دوچرخه ،خانههاي دوچرخه منطقه
به 14خانه افزايش مييابد كه اكنون با عرضه350دس��تگاه دوچرخه رايگان به
ش��هروندان خدمترس��اني ميكنند ».وي افزود« :افزايش خانههاي دوچرخه
عالوه بر كاهش آلودگي هوا در حفظ و ثبات محيطزيست مؤثر خواهد بود».

ورزش صبحگاهي و عصرگاهي
اين روزها در بوستانها همگاني شده است

ايستگاهسالمتی
ناهید اخوان شمس
عکس :حامد عطایی

چند سالي است كه هر روز صبح ،بوستانهاي
منطقه به پاتوق ش�هرونداني تبديل شده كه به
نوعي ورزشكارند ،آن هم ورزش صبحگاهي كه
با سالمتي آنها رابطه مستقيمي دارد.
اگ�ر ش�ما هن�وز ه�م به جم�ع ورزش�كاران

به گفته «ليال س��ماواتي» مدير تربيتبدني بانوان ايس��تگاههاي ورزش��ي صبحگاهي در بيشتر مراكز
آموزش��ي و مذهبي ،اداري ،بوستانها و دانشگاهها برپاست .او همچنين ميگويد« :شهروندان در هر
مكاني درصورت نياز به حضور مربي براي برپايي ايس��تگاه تندرس��تي ميتوانند درخواست خود را به
تربيتبدني منطقه ارائه كنند تا در نخس��تين فرصت يك مربي كارآزموده را اعزام كنيم ».تنها ش��رط
اعزام مربي به هر محله و مركز در منطقه حضور حداقل 25نفر در گروه است و مربيان ايستگاهها عالوه
بر تجربه از توان علمي مناسبي در حوزه ورزش برخوردارند.

در بوس�تانها و مراك�ز فرهنگ�ي و ورزش�ي
نپيوس�تهايد يا هنوز در خود احساس نياز به
ورزش نميكنيد كافي است يك روز از خواب
ش�يرين صبحگاهي خود بزني�د و در يكي از
اين جمعها حضور يابيد و ساعتي را به ورزش
بپردازي�د؛ تردي�د نكني�د كه مش�تري دائم
ايستگاههاي تندرستي خواهيد شد و شادابي
كه در اين محافل ورزش�ي به دست ميآوريد
را ب�ا هيچ خ�واب ش�يرين صبحگاهي عوض
نخواهيد كرد .همين امروز امتحان كنيد.

ايس��تگاههاي ورزش به 2ص��ورت صبحگاهي
و عصرگاه��ي برگ��زار ميش��ود .ايس��تگاه
صبحگاه��ي با توجه به توافق گروه از س��اعت
 6تا 9صبح متغير اس��ت .ايستگاه عصرگاهي
نيز از  17تا  19برپا ميش��ود .برنامه ورزشي
اي��ن ايس��تگاهها ش��امل ح��ركات اصالح��ي،
آش��نايي ب��ا ورزشه��اي نامناس��ب و ممنوع
ب��راي اف��راد مختلف با توجه به س��ن و جنس
و بيماري و خيلي مس��ائل ديگر ورزشي است.
در ايس��تگاههاي ش��هروندي ،اهالي با تغذيه
مناس��ب و چگونگ��ي برخ��ورداري از تناس��ب
اندام نيز آشنا ميشوند.

اگر در ابتداي ورزش كردن احس��اس خس��تگي و درد در عضالت كرديد ،احتياجي نيس��ت كه يك ساعت ورزش
كنيد .كافي است از زمانهاي كوتاه مانند 15دقيقه در روز شروع و به مرور به زمان ورزش خود اضافه كنيد .در
ايستگاههاي شهروندي كه از 8سال پيش فعاليت ميكنند خدمات ورزشي ،رايگان به اهالي ارائه ميشود .اكنون
هر ماه نيز مسابقه «زنگ ورزش» با موضوع آمادگي جسماني براي اهالي و همايش فصلي به ميزباني يك ناحيه،
برگزار و به نفرات برتر جوايزي اهدا ميشود.

اجراي ورزش صبحگاهي بهطور منظم و روزانه ميتواند نقش بس��يار مهمي در كسب آمادگي جسماني
و رواني و شادابي افراد داشته باشد .انجام فعاليتهاي مداوم اثرات مثبتي بر بافت استخواني دارد.
يافتههاي پژوهش��ي نش��ان ميدهد كه ورزش در افزايش تراكم و رشد عرضي استخوان با افزايش
مواد معدني در همه گروههاي سني تأثير دارد و بيتحـركي و حـذف فشار مكانيكي از استخوانها باعث
كاهش مواد معدني و اس��تحكام آنها ميشود .همچنين ورزش بهصورت نرمش روزانه در كاهش خطر
بيماريهاي قلبي و عروقي ،تقويت سيس��تم ايمني بدن ،افزايش بهداشت رواني و بهبود كيفيت عمر
تأثير بااليي دارد.

نتايج مطالعات دانش��مندان مختلف نشان
ميدهد كه هنوز اتفاق نظري ميان محققان
درباره بهترين زم��ان ورزش وجود ندارد
ول��ي ب��ه نظر ميرس��د با توجه به س��اعت
زيس��تي بدن و دما و ترش��ح هورمونهاي
بدن ،بعدازظهرها حدود س��اعت  18زمان
مناسبي براي ورزش است .ورزش هنگام
غروب آفتاب همچنين به كنترل مناس��ب
دماي بدن كمك ميكند .ميتوانيد ساعات
مختلف روز را امتحان كنيد .ببينيد كه در
كداميك از اين س��اعات لذت بيش��تري از
ورزش ميبريد و ك��دام برايتان راحتتر
اس��ت .ن��وع ورزش و كاره��اي روزانهتان
را هم در نظر داش��ته باش��يد .س��اعتي را
انتخاب كنيد كه بتوانيد آن را ادامه دهيد
تا ورزش برايتان به شكل عادت درآيد.

