
گياهخوارباشيم
حامى محيط زيست باشيم

تا سياره مان را نجات دهيم
ــكى پدر پير  همايش نجات زمين با حضور دكتر غالمعلى بس
ــتاران زمين و اعضاى كانون»انسان  طبيعت و جمعى از دوس
ــالن آمفى تئاتراداره فرهنگ و ارشاد  پاك،زمين پاك» در س
ــد. اين همايش با شعار»با حفاظت از محيط  نوشهربرگزار ش
ــرد را بيدار و  ــالم،تن را توانا،خ ــت و تغذيه صحيح و س زيس
ــت و  ــه داريم» و موضوع حفظ محيط زيس ــاك نگ روان را پ
تغذيه سالم از ديدگاه قرآن و عوامل گرمايش زمين و راههاى 

جلوگيرى از آن برگزار شد.
ــان در  ــنى يكى از كارشناس ــپيده لش ــم س در ابتداى مراس
ــتقيم آن با پرورش  خصوص علل گرمايش زمين و رابطه مس

دام از طريق ارائه فيلمهايى در اين خصوص سخنرانى كرد.
ــخنان خود يكى از علل افزايش گرماى  ــى از س وى در بخش
زمين و آب شدن يخهاى قطب شمال و جنوب را در پرورش 
ــت و راه مقابله با اين  ــد گاز متان دانس ــع تولي دام و و بالطب

مشكل را در كاهش توليد انواع دام ذكر كرد. 
ــپس دكتر بسكى پدر پير طبيعت بر استفاده از محصوالت  س

گياهى و نقش آن در حفظ سالمتى سخنرانى كرد.
وى در بخشى از سخنان خود اظهار داشت:گياه خواران،سالم 
تر از گوشت خواران هستند. در كنار تغذيه سالم انجام ورزش 

براى حفظ سالمتى بسيار مهم است.
ــد و اميد  ــاركى زاده جراح ارتوپ ــن فش ــه دكتر حس در ادام
ــخنانى در خصوص  ــان تكواندو به ايراد س ــمى قهرم ابوالقاس

اهميت گياه خوارى پرداختند.
ــيقى هجران كه همه اعضاى آن گياه خوار  سپس گروه موس
ــيه مراسم  ــيقى پرداختند. در حاش ــتند به اجراى موس هس
ــگاه  ــا جاهدى از مديران فروش ــيرت و روي ــوره نيك س منص
ــى به بيان  ــوما طى گفتگوي ــى (گياهى)س ــوالت غذاي محص
ــه پرداختند. در ابتدا منصوره  ــاى خود در اين زمين ديدگاهه
ــيرت هدف از برگزارى اين  همايش را اطالع رسانى  نيك س
ــت و  ــه مردم  بر اينكه مى توان بدون گوش ــى دادن ب و آگاه
ــم  ــمزه اى آماده كرد و روح و جس لبنيات هم غذاهاى خوش

ــپس رويا جاهدى نيز گفت:80 تا 90  خود را پرورش داد. س
درصد بيماريها ارتباط مستقيم با تغذيه دارند. با تغذيه بدون 

گوشت و لبنيات مى توان روح و جسم را پرورش داد.
در ادامه منصوره نيك سيرت كه خود كارشناس روانشناسى 
بالينى مى باشد به قسمتى از مقاله خود كه در ماهنامه برگ 
ــاره كرد و گفت: يك  ــبز سالمتى به چاپ رسيده است اش س
ــاس غالت سبوس دار  ــاده اما خوشمزه بر اس رژيم غذايى س
ــبزيجات به صرفه تر و  ــده ،حبوبات ،ميوه ها و س فرآورى نش
ــت. مدير فروشگاه  ــتى اس مغذى تر از يك رژيم غذايى گوش
ــان مى دهد كه كودكان  ــوما در ادامه افزود:تحقيقات نش س
ــتان گوشت خوار خود  ــبت به دوس و نوجوانان گياه خوار،نس
ــوند.همچنين گياه خواران سالم تراز  اغلب بلند قد تر مى ش
ــد:بر طبق گزارش  ــاد آور ش ــتند. وى ي ــت خواران هس گوش
ــاورزى ملل متحد(فائو)توليد گوشت هر  سازمان خواربار كش
ــاى گازهاى گلخانه  ــاد 51 در از آاليند ه ه ــاله باعث ايج س
ــود.روزانه بيش از 380 ميليون و ساالنه متجاوز از  اى مى ش
ــرف مى كنند كه به مقاديرعظيمى  140 ميليارد حيوان مص

ــهايمان را با آفت  ــد و اقيانوس ــن نيازمندن ــذا و .مي از آب،غ
كشها،كودهاى شيميايى و مدفوع آلوده مى كنند. 

ــت مصرف گوشت يا حذف  ــيرت تاكيد كرد: بهتر اس نيك س
و يا كاهش يابد.

ــگاه در پايان از زحمات و حمايت هاى خانواده  مديران فروش
ــن  متي ــاالر،ميترا  ديوس ــكينه  تتارستاقى،منصورى،ببرى،س

ــن پاك ،خانواده  ــان پاك زمي ــه اعضاى كانون انس مقدم،كلي
ــن كياكجورى و  ــى قلى بيگى، على و امي ــى، عل جنابى،قربان

حمايت هاى خانواده هاى خود قدر دانى كردند.
ــايان ذكر است در اين همايش عالرغم دعوت از مسئولين   ش
ــهر و چالوس خصوصا مسئولين نوشهرى،  دو شهرستان نوش

هيچ يك حضور نداشتند.

با همكارى فروشگاه محصوالت غذايى(گياهى)سوما و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى نوشهر؛
همايش نجات زمين و تغذيه سالم در نوشهر برگزار شد


