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ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
ششم  تا  تیرماه   31 از  گفت:  فارس 
مردادماه به نام هفته مهارت نامگذاری 
ساله  اساس هر  این  بر  است که  شده 
ترویج  هدف  با  متنوعی  برنامه های 
به  ای  حرفه  و  فنی  های  آموزش 
کشور  سراسر  در  همزمان  صورت 

برگزار می شود. 
کل   اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
فارس،   ای  حرفه  و  فنی  آموزش 
در  کل  اداره  این  گفت:  کوشکی  
ملی  »روز  مردادماه  ششم  آستانه 
کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفه 
تدارک  را  متنوعی  های  برنامه  ای« 

دیده است.

وی در تشریح برنامه های بزرگداشت 
داشت:  بیان  شیراز  در  مهارت  هفته 
بخش  دستاوردهای  نمایشگاه  برپایی 
خصوصی و دولتی در محل باغ جنت، 
دیدار با مسئوالن ارشد استانی، حضور 
یکپارچه کار آموزان با لباس فرم در 
سخنرانی  همراه  به  جمعه  نماز  مراسم 
خطبه  از  پیش  استان  این  مدیرکل 
کپسولی  های  آموزش  برگزاری  ها، 
در  همکاران  حضور  مدت،  کوتاه  و 
خودرو،  بدون  های  شنبه  سه  برنامه 
چاپ کتابچه عملکرد و بروشور معرفی 
مسابقات  برگزاری  آموزشی،  مراکز 
فرهنگی و ورزشی و برگزاری سمینار 
جمله  از  مختلف   های  همایش  و  ها 

شیراز  در  کل  اداره  این  های  برنامه 
و  فنی  آموزش  باشد.مدیرکل  می 
تعمیم  از  همچنین  فارس  ای  حرفه 
به سایر مراکز آموزشی  برنامه ها  این 
استان فارس خبر داد و گفت: دستور 
فنی  های  آموزش  ترویج  کلی  عمل 
در  و  مهارت  هفته  در  ای  حرفه  و 

اشتغال  و  تولید  مقاومتی،  اقتصاد  سال 
استان  سطح  آموزشی  مراکز  تمام  به 
بیان  با  است.کوشکی  شده  ابالغ  نیز 
آموزش  مراکز  در  آموزش  اینکه 
صورت  به  دولتی  ای  حرفه  و  فنی 
کرد:  اظهار  می باشد،  رایگان  کاماًل 
نزدیک  و  دولتی  آموزشی  مرکز   50
حرفه  و  فنی  آزاد  آموزشگاه   800 به 
ای در سطح استان پهناور فارس آماده 
آقایان  به  مهارتی  های  آموزش  ارائه 
وی  باشند.  می  عالقه مند  بانوان  و 
طریق  از  انسانی  نیروی  توانمندسازی 
کسب مهارت های مختلف را یکی از 
مطمئن ترین راهکارهای ورود به بازار 

کار برشمرد. 

پسماند  آوری  جمع  زمان  تغییر  با 
در منطقه 8  شهرداری شیراز، پازل 
جمع آوری پسماند کل شهر شیراز 

در شب تکمیل می شود.
پسماند  مدیریت  حوزه  رئیس 
تغییر  با  گفت:  شیراز  شهرداری 
  8 منطقه  پسماند  آوری  زمان جمع 
از اول مرداد  از روز به  شب پازل 
جمع آوری پسماند کل شهر شیراز 

تکمیل می شود. 
به گزارش امور ارتباطات و آموزش 
شهروندی سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری شیراز روح اله  خوشبخت 
جمع آوری  انتقال  طرح  افزود: 
پسماند از روز به شب، از آذر ماه 
شد  آغاز  یک  منطقه  از  سال1390 

که پس از این منطقه تا سال 1393 
جمع آوری پسماند در تمام مناطق 
از   8 منطقه  از  غیر  به  شیراز  شهر 
روز به شب انتقال یافت و با تغییر 
  8 منطقه  پسماند  جمع آوری  زمان 
از اول مرداد  از روز به شب، این 
پازل تکمیل می شود. وی ادامه داد:  
منطقه  در  فرعی  معابر  کم  عرض 
تاریخی و فرهنگی و مشکل ورود 
جمع آوری  خودروهای  خروج  و 
پسماند به این معابر، تراکم جمعیت 
باالی این منطقه همچنین نبود بستر 
باعث  کار  این  انجام  برای  الزم 
شده بود که کار انتقال جمع آوری 
پسماند از روز به شب در این منطقه 

به تعویق بیفتد.

عمومی  کتابخانه های  اداره کل  سرپرست 
انجمن  دفتر  تشکیل  از  فارس  استان 
کل  اداره  در  فارس  کتابخانه ساز  خّیرین 

کتابخانه های عمومی این استان خبر داد. 
اداره کل  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
کتابخانه های عمومی استان فارس، روح اهلل 
مدیره  هیئت  جلسه  دومین  در  منوچهری 
فارس  استان  کتابخانه ساز  خّیرین  انجمن 
اداره  کل  اینکه  به  اشاره  با  در سال جاری، 
و  فعالیت ها  به  عمومی،  کتابخانه های 
امیدوار  بسیار  خّیرین  انجمن  حمایت های 
انجمن  پیشین  جلسه  مصوبات  به  است، 
خیرین اشاره کرد و گفت: بیشتر مصوبات 
سال  اردیبهشت ماه  در  که  پیشین  جلسه 
جاری برگزار شد، پیگیری و اجرایی شده 
است. وی محوریت این  جلسه هم اندیشی 
و  شهرستانی  خّیران  جذب  درخصوص  را 

خارج از کشور، به منظور سرمایه گذاری در 
عنوان  استان  کتابخانه های  و  کتاب  زمینه 

کرد. 
خّیرین  انجمن  دفتر  تشکیل  به  وی 
کتابخانه ساز در محل اداره کل کتابخانه های 
عمومی اشاره کرد و گفت: براساس مصوبه 
جلسه پیشین انجمن و به منظور انسجام هرچه 
بیشتر فعالیت های انجمن خّیرین، دفتر این 
عمومی  کتابخانه های  اداره کل  در  انجمن 
بابایی  تشکیل شده و صغری  فارس  استان 
یکی از اعضای هیئت مدیره این انجمن نیز 
رسیدگی به امور این دفتر را پذیرفته است.
عمومی  کتابخانه های  اداره کل  سرپرست 
تجهیزات  خرید  به  ادامه،  در  فارس  استان 
از  بسیاری  برای  یارانه  و  کودک  بخش 
کتابخانه های عمومی استان اشاره کرد و با 
تأکید بر نیاز اساسی برخی از شهرستان های 

افزود:  کتابخانه ای،  تجهیزات  به  فارس 
قانونی  نظر  از  استان،  شهرستان های  برخی 
شهرستان های برخوردار به حساب می آیند 
تعلق  آن ها  به  گاز  و  نفت  درصد   3 و 
شهرستان ها  این  واقع  در  اما  نمی گیرد، 
است  نیاز  و  ضعیف اند  نظرامکانات  از 
این  به  ویژه  تری  نگاه  خّیرین  انجمن  که 

شهرستان ها داشته باشد.
به  اینکه  تصریح  با  همچنین  منوچهری 
کشور  عمومی  کتابخانه های  نهاد  همت 

به  خّیرین  بزرگ  همایش  جاری  سال  در 
خّیرین  و  شد  خواهد  برگزار  ملی  صورت 
همایش  این  در  نیز  فارس  کتابخانه ساز 
افزون  کرد:  بیان  داشت،  خواهند  حضور 
بر این، همایش خّیرین کتابخانه ساز نیز به 
نیاز  صورت استانی برگزار خواهد شد که 

است برای این همایش هدف سازی کنیم.
خّیرین  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس 
با بیان اینکه  کتابخانه ساز استان فارس نیز 
همواره  کتابخانه  ای  نیازهای  بحث  در 
است،  بوده  استان  مرکز  به  نگاهمان 
و  برویم  شهرستان ها  سراغ  به  افزود:  باید 
با شناسایی خّیران در هر شهرستان، تأمین 
در  خّیران  به  را  منطقه  نیازهای  از  بخشی 
شهرستان ها واگذار نماییم. علی نویدگویی 
ملی  همایش  برگزاری  اینکه  به  اشاره  با 
اقدامی  کتابخانه ساز  خّیرین  استانی  و 

شایسته و درخور است، اشاره کرد: مجمع 
فارس،  شهرساز  و  فرهنگ ساز  خّیرین 
خّیران  بزرگ  همایش  بار  دومین  برای 
فارس را با بیش از هزار نفر خیر در دهم 
برگزار خواهد کرد. محمدحسین  مردادماه 
خّیرین  انجمن  دیگر  عضو  خاتمی  گلریز 
کتابخانه ساز استان فارس در ادامه با تأکید 
بر اینکه هرچه زودتر باید برنامه شناسایی 
کنیم،  اجرایی  را  شهرستان ها  در  خّیران 
خود  باید  را  شهرستان ها  مشکالت  افزود: 
بار  این  نباید  و  کنند  حل   شهرستان ها 
الزم  بلکه  باشد؛  شیراز  دوش  بر  سنگین 
است با یک برنامه ریزی منسجم و حضور 
در شهرستان ها افراد واجد شرایط و خّیران 
شهرستانی را شناسایی کرده و آن ها را به 
سوی سرمایه گذاری در امر مقدس کتاب و 

کتابخوانی سوق دهیم.

و  نظارت  کارشناسان  نظر  اعالم  براساس 
صدا  سازمان  سیاسی  معاونت  حوزه  ارزیابی 
محمد  کار  می سوزد"  که  "ثروتی  وسیما، 
خبری  دفتر  آزاد  خبرنگار  حق پرست 
و  شد  شناخته  برتر  گزارش  مرودشت 

باالترین امتیاز را به خود اختصاص داد.
سیمای  و  صدا  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  نظارت  مدیر  کامیاب  اشرف  فارس، 
سازمان صدا وسیما  سیاسی  معاونت  ارزیابی 
رئیس خبرگزاری صدا  به  ای  نامه  ارسال  با 
و سیما گزارش خبری"ثروتی که می سوزد" 
پرداختن  و  موضوع  اهمیت  دلیل  به  را 
مقاومتی(،  )اقتصاد  سال  شعار  به  غیرمستقیم 
و  هدفمند  تبیین  و  متن  انسجام  داشتن 

ملموس، نگارش مناسب و روان، مصاحبه با 
همه عوامل درگیر ماجرا و تصویربرداری و 
تدوین مناسب به عنوان گزارش کیفی ب و 
با کسب امتیاز 71  شایسته قدردانی دانست.

از  است  گزارشی  سوزد"   می  که  "ثروتی 
شهرستان  آزاد  خبرنگار  پرست  حق  محمد 
های  آسیب  به  گزارش  این  در  مرودشت. 
آتش زدن کاه و کلش بعد از برداشت گندم 

پرداخته شده است. 
در قسمت اصلی این گزارش به تولید کود 
کمپوست از کاه و کلش  با همت و تالش 
که  پرداخته  مرودشتی  دار  کارخانه  یک 
اقتصاد  مبحث  به  مستقیم  غیر  صورت  به 
از  گزارش  این  است.  شده  اشاره  مقاومتی 

مطلوبی  بسیار  تدوین  و  برداری  تصویر 
برخوردار است. 

رستگار  مجتبی  و  پرست  حق  رامین 
حق  محمد  و  گزارش  این  تصویربرداری 
پرست نیز تدوین آن را بر عهده داشته است.
در ارزیابی این گزارش که در بخش خبری 
سید  شد  پخش  سراسری  شبکه   14 ساعت 
مهدی، رئیس خبرگزاری صدا و سیما از وی 
قدردانی کرد.  گفتنی است محمد حق پرست 
26 سال در این حرفه به فعالیت مشغول است 
و 4 بار عنوان خبرنگار برتر فارس را کسب 
کرده و در سال 93 نیز گزارشی با نام " عسل 
کوهی" تهیه کرد که  عنوان گزارش برتر 

کشور را به خود اختصاص داد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای فارس خبر داد

برگزاری برنامه های بزرگداشت هفته مهارت در فارس

از ابتدای مردادماه امسال صورت می گیرد؛
تغییر زمان جمع آوری پسماند منطقه 

تاریخی و فرهنگی شیراز، از روز به شب 
تکمیل پازل جمع آوری پسماند کل شهر شیراز در شب 

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس خبر داد؛

تشکیل دفتر انجمن خّیرین کتابخانه ساز فارس در اداره کل کتابخانه های عمومی این استان

براساس نظر کارشناسان نظارت و ارزیابی حوزه معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما؛

گزارش خبرنگار مرودشتی برتر شد

جاده دوبانده قائمیه به نورآباد که تقریبًا 
دوسالی است که از آن بهره برداری شده 
در  ترافیک  کاهش  و  آسان  تردد  باعث 
این محور شده ولی از لحاظ ایمنی چندان 
تعریفی ندارد و ایمنی جاده در حد ابتدایی 

است. 
گاهی  حسنی:  رامین  خبری/  سرویس 
می کشد.  ثانیه طول  اندازه یک  به  مرگ 
چندان  نه  جاده ای  در  خودرویی  وقتی 
عریض در حال حرکت است و سرنشینان 
آن سرخوش و شادمان از اینکه قرار است 
یا  در جنوب کشور  دل انگیز  مقصدی  به 
جایی دنج و آرام در شمال کشور برسند 
در  تن  از  را  خود  ساله  یک  خستگی  و 
یک  اندازه  به  خودرو  واژگونی  بیاورند. 
شاید  ثانیه  این  و  می کشد  طول  ثانیه 
با سرعت زیاد در  باشد که راننده  زمانی 
فرد  به  تا  برگشته  یا  است  حرکت  حال 

کناری خود لبخندی بزند و یا میوه پوست 
آنی،  در  بگیرد،  او  دست  از  را  کنده ای 
بعد  و  می شود  جاده  خاکی  شانه  وارد 
دیگر کسی چیزی حس نمی کند به غیر 
از غلطیدن یک اتومبیل در کنار جاده و 
یا در حالت تأسف بارتر در دره یا دامنه 

کوهستان…
تا  ماه  اسفند  پایانی  روزهای  از  ساله  هر 
از  بیش  جاده ای  تصادفات  نوروز  پایان 
قرار  توجهات  کانون  دیگری  زمان  هر 
می گیرد و تلفات جاده ای نیز بیش از هر 

زمان دیگری در سال می شود.
آمار  طبق  جاری  سال  نوروز  در 
یک  هر  متوسط  طور  به  راهور  پلیس 
جاده های  در  ایرانی  نفر  یک  ساعت 
را  خود  جان  تصادفات  علت  به   کشور 

از دست داد.
 ۱۳ در  کلی  طور  به   ۹  6 نوروز  در 

روزبیش از ۳۸۹ تن دربالغ بر ۲۹۴ فقره 
تصادف فوتی جاده ای نوروزی سرصحنه 
کشته شدند که ۱۴۷ راننده مقصر، عامل 
نوروز در  افراد  تعداد  این  میر  و   مرگ 

 بوده اند.
 جاده دوبانده قائمیه به نورآباد که تقریبًا 
شده  برداری  بهره  آن  از  هست  دوسالی 
در  ترافیک  کاهش  و  آسان  تردد  باعث 
ایمنی  از لحاظ  این محور شده است ولی 
چندان تعریفی ندارد و ایمنی جاده در حد 
اصاًل گارد  به صورتی که  ابتدایی هست 
روشنایی  نبود  و  است  نشده  کشی  ریلی 
مختل  شب  در  را  رانندگان  دید  مناسب، 
را  نقلیه  وسائط  تصادف  احتمال  و  کرده 
نبود  لذا  می دهد  افزایش  برابر  چندین 
عالئم هشداردهنده در ورودی و خروجی 
شهر قائمیه که باعث می شود رانندگان با 
همان سرعت سرسام آور وارد شهر شده 

و هر لحظه می تواند آبستن حادثه ی تلخی 
باشد. 

از  دهنده  هشدار  عالیم  نبود  همچنین 
گیرها  سرعت  یا  راهنمایی  چراغ  قبیل 
 _ قائمیه  محور  راهی  بین  روستاهای  در 
و  پیاده  عابر  عبور  پل های  نبود  نورآباد، 
در  که  پل هایی  برای  محافظ  حفاظ  نبود 
را  عدیده ای  مشکالت  هستند،  محور  این 
در سالیان گذشته بوجود آورده و تکرار 
ذهن  از  دور  آینده  در  مشکالت  این 
در  شهری  زباله های  وجود  ضمنًا  نیست. 
طول  در  همچنین  و  خروجی  و  ورودی 
و  می خورد  چشم  به  محور  این  مسافت 
محور  این  و  شهر  ظاهر  به  بدی  جلوه ی 
محور  این  اینکه  به  توجه  با  است،  داده 
کشور  اصلی  و  ترانزیتی  محورهای  جزو 
معضالت  این  حل  برای  تالش  می باشد 

همت بلندی می طلبد.

مهم و ضروری  بسیار  مصرف سبزیجات در رژیم غذایی 
آنتی اکسیدان ها  و  خوراکی  مواد  نظر  از  سبزیجات  است. 
نگه  سالم  را  شما  که  است  ویژگی  همین  و  هستند  غنی 

می دارد و به شما توان مبارزه با بیماری ها را می دهد.
به کالری  با توجه  به عالوه،  به گزارش جام جم آنالین، 
اندکی که در سبزیجات وجود دارد، آن ها را برای کنترل 

وزن مناسب می کند.
1- سوپ های مختلف سبزیجات بپزید.

سبزیجات  مصرف  برای  خوبی  بسیار  راهکار  ها  سوپ 
که  است  این  راه  ترین  ساده  است.  هم  کنار  در  مختلف 
مانند سوپ گوجه  دار کنید:  مزه  را  پوره شده  سبزیجات 
فرنگی. به عالوه، می توان آن را تبدیل به سوپ خامه ای 

هم کرد و به غذا تنوع بیشتری داد.
برای  مناسبی  راه کار  بروکلی،  مانند  سبزی  کمی  افزودن 
مثاًل  است.  بیشتری  معدنی  مواد  و  ویتامین  فیبر،  دریافت 
در دستور پخت سوپ سبزیجات می توان یک دوم پیمانه 
کلم بروکلی به ازای هر نفر، اضافه کرد که میزان کافی 

ویتامین کا، سی، ای و فوالت را به بدن می رساند.
2- نودل سبزیجات را تجربه کنید.

حال  عین  در  و  ساده ترین  سبزیجات  نودل  پخت 
فوق العاده ترین راه برای افزودن سبزیجات به رژیم غذایی 

است. نودل ها کربوهیدرات کمتری نسبت به غذاهای 
اضافه  با  غذا  نوع  این  دارند.  ماکارونی  مانند  مشابه 
کردن سبزیجات به نودل تهیه می شود. گوجه فرنگی 
و کدو و نیز سیب زمینی برای این غذا مناسب هستند. 
مختلف،  های  سس  با  ماکارونی  مانند  نیز  نودل ها 

سبزیجات، یا گوشت سرو می شود.
3- افزودن سبزیجات به سس ها

راه کار سالم دیگر این است که سس هایی بر پایه سبزیجات 
تهیه کنید. هنگام تهیه سس های مختلف، به مخلوط آن، 
اسفناج،  کار  این  برای  کنید؛  اضافه  را  مختلف  سبزیجات 
کدو، فلفل دلمه ای و پیاز توصیه می شود. حتی می توان 
سبزیجات را پوره کنید و با افزودن ادویه ها یا آب لیمو 

و... آن را تبدیل به سس کنید.
4- پیتزای سبزیجات مانند پیتزای گل کلم بپزید

پیتزای گل کلم واقعًا متفاوت است و راه های بسیاری برای 
پخت آن وجود دارد. در آن از تخم مرغ و پودر بادام هم 
استفاده کنید و بر روی آن از انواع سبزیجات تازه، گوجه 

فرنگی و پنیر و سس بچینید.
5- اسموتی های تر و تازه را فراموش نکنید

عالی  وعده  میان  یا  شاداب  صبحانه  یک  داشتن  برای 
اسموتی درست کنید. اسموتی ها معمواًل از مخلوط کردن 
مخلوط کن درست  یا آب در  یخ، شیر  با  ها همراه  میوه 

توانید  می  اگرچه  شوند.  مخلوط به می  همین 
ینکه سبزی هم اضافه کنید بدون  ا

مزه  بر  چندانی  تأثیر 
توصیه  بگذارد.  آن 
از  که  شود  می 

افزودن  کنید.  استفاده  سبز  برگ های  دارای  سبزیجات 
پیمانه  یک  کند.  می  تر  مغذی  را  آن  اسموتی  به  اسفناج 
اسفناج حاوی 181 درصد از نیاز بدن به ویتامین کا و 56 

درصد از ویتامین ای را تأمین می کند.
6- به کاسرول تان سبزیجات اضافه کنید

برای  خاصی  راه کار  کاسرول،  در  سبزیجات  از  استفاده 
یا  غذا  نوعی  کاسرول  است.  سبزیجات  مصرف  افزایش 
پیش غذاست که از کنار هم چیدن گوشت و سبزیجات 
ورقه شده به همراه پنیر پیتزا، ماکارونی، یا حتی برنج و 

سایر غالت و سس در فر تهیه می شود.
نظر  از  کاسرول  نوع  این  اید،  زده  حدس  که  همان طور 
میزان کالری بسیار غنی است ولی اگر در تهیه آن به جای 
ماکارونی یا غالت از سبزیجات استفاده شود تا حد زیادی 
از میزان کربوهیدرات آن کم خواهد شد. توصیه می شود 
استفاده  قارچ  و  پیاز،  بروکلی،  شیرنارگیل،  مرغ،  تخم  از 
کنید تا ترکیبی از مواد غذایی ضروری، شامل ویتامین سی، 
ویتامین کا، ب، به همراه مواد معدنی و آنتی اکسیدان های 

بدنتان را تأمین کنید.
املت   -7
ت  یجا سبز
و  خوشمزه 

مقوی را به سر سفره بیاورید
سبزیجات  املت  بخورید،  بیشتری  سبزی  خواهید  می  اگر 
را امتحان کنید. املت ها معمواًل از سرخ کردن تخم مرغ با 
مقدار اندکی روغن یا کره، به همراه گوشت و گاهی پنیر 
و سبزیجات تهیه می شوند. هر نوع سبزی در املت خوشمزه 
می شود، پس اسفناج، پیاز، گوجه فرنگی سبزیجات معمولی 
هستند که می توانید به املت اضافه کنید. انواع فلفل های 

دلمه ای نیز مزه خوبی به غذای شما خواهد داد.
8- سبزیجات کبابی، راه کاری نو، امتحان کنید

کنید.  امتحان  را  آن  است  عالی  غذای  سبزیجات  کباب 
برای پخت این غذا، کافی است سبزیجات را کباب کنید. 
فلفل دلمه ای، پیاز، گوجه، برای کباب مناسب تر هستند. 

می توانید از قارچ هم استفاده کنید.
9- از برگر سبزیجات لذت ببرید

میزان  افزایش  برای  خوشمزه  راه کاری  سبزیجات  برگر 
مصرف سبزیجات در رژیم غذایی است. این ساندویچ شامل 
گوشت سرخ شده یا کبابی است. برگر سبزیجات از تخم 
مرغ به همراه دانه ها و آجیل ها یا آرد آن و ادویه تهیه 
می شود. سیب زمینی شیرین هم در این نوع غذا می توان 
استفاده کرد که سرشار از ویتامین ای و آنتی اکسیدان است 

و مناسب تهیه این نوع غذاست.

10- به ساالد تن ماهی تان سبزی اضافه کنید
العاده  فوق  راه کار  ماهی،  تن  ساالد  به  سبزیجات  افزودن 
برای مصرف سبزیجات بیشتر با طعمی جدید است. معمواًل 
مایونز  با  تن  گوشت  کردن  مخلوط  از  ماهی  تن  ساالد 
اما هر نوع سبزی خرد شده در آن طعم  درست می شود 
مغذی  نیز  غذایی  نظر  از  که  حالی  در  سازد  می  را  نویی 
خواهد شد. پیاز، هویج، خیار، اسفناج در دستور تهیه این 

نوع غذا معمول است.
11- فلفل شکم پر درست کنید

فلفل شکم پر، غذایی خوشمزه با رنگ و ترکیبی جذاب 
افزایش  نیز  را  سبزیجات  مصرف  تواند  می  که  است 
دهد. درون فلفل ها را با گوشت، حبوبات، برنج، و انواع 
مانند  یا  دهید  قرار  فر  در  را  آن  و  کنید  پر  سبزیجات 
از  غنی  بسیار  منبع  ای  دلمه  فلفل  بپزید.  قابلمه  در  دلمه 
 انواع ویتامین ها و مواد معدنی از جمله ویتامین سی و ای 

است. 
را  ای آن  دلمه  فلفل  به  بیشتری سبزیجات  میزان  افزودن 

مغذی تر و رژیمی تر خواهد کرد.
12- سبزیجات را به همراه گوشت چرخ کنید

گوشت،  کردن  چرخ  هنگام  که  است  این  دیگر  راه کار 
سبزی نیز به آن اضافه کنید. مصرف گوشت چرخ کرده 
به همراه سایر افزودنی ها مانند تخم مرغ و سس گوجه در 
غذاهایی مانند کتلت معمول است. می توان میزان سبزی 

آن را اضافه کرد و غذایی با طعم نو ساخت.
13- به برنجتان، سبزی اضافه کنید

این غذا در فرهنگ غذایی ایرانی وجود دارد. مخلوط 
سبزیجات گوناگون به همراه برنج و مخلفات را از 

دستورهای غذایی سنتی ایرانی بیابید و بپزید.

گزارشی از وضعیت نابسامان ایمنی محور قائمیه - نورآباد 
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