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چاپ
 دوم

چگونه هوش اجتماعی 
کودکان را پرورش بدهیم؟

پنج راز  
EQ

پرونده »سالمت« 
برای یک زیارت

اربعین، پای 
پیاده، کربال

حکایت 
 روبان صورتی
 بر چادر مشکی

گپی با آزاده نامداری از کمپین
 سرطان پستان تا کار و زندگی

بسياري از راهنمایي هاي متداول امروزي به 
والدین، دنياي هيجان را نادیده مي گيرند. در عوض 

تكيه آنها بر گونه اي از نظریه هاي فرزندپروري 
است كه بر رفتار نامطلوب كودكان توجه دارند 

و به احساس هایي كه در پس این رفتار نهفته است 
بي توجه هستند... صفحه 15

دی ماه 1333 بود كه نيما را دیدم، توسط فریدون كار كه آدم 
نجيبی بود و اگرچه شاعری اش تعریفی نداشت، مرتب در التزام 
شاعران شناخته شده بود و همه را به همدیگر معرفی می كرد. نيما 

گفته بود بيایيد اما اگر عاليه خانم در خانه باشد، امكان مالقات 
وجود ندارد. آن روز رفتيم تجریش دزاشيب، بيابانی بود پر از 

سگ! نيما خودش در را باز كرد، خندید و گفت شانس آوردید 
عاليه خانم رفته اند مهمانی. رفتيم داخل و نشستيم پای كرسی. 

چقدر خوش گذشت. من تا آن زمان فكر می كردم نيما آدمی 
درشت اندام و قوی هيكل است اما آدمی الغر و نحيف دیدم.

نيما خيلی عالی حرف می زد... صفحه  6-7

سال گذشته بيش از یک ميليون و 600 هزار نفر از 
هموطنانمان در مراسم پياده روی اربعين شركت 
كردند و به نظر می رسد امسال هم شاهد استقبال 
باالیی باشيم. در حال حاضر ستادی با مدیریت 
وزارت كشور تشكيل شده كه اسكان، امنيت، 

خدمات بهداشتی... صفحه 22-23

سکوت مرگبار 
درباره ایدز

هشداری از دکتر مینو محرز 

رسانه ملی در همه كشورها مهم ترین نقش را در 
جلوگيری از شيوع بيماری ایدز دارد، در حالی  كه در 

كشور ما قبل از مسابقه فوتبال برای پفک هایی كه باعث 
بروز كبد چرب می شود، تبليغ می كنند اما كسی در مورد 

ایدز حرفی نمی زند.... صفحه 8

گفت وگوی
  ایـرج ضـیایی

با مفتون امینی شاعر
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