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ا خواننـد گـان ـب
تنــاسب و اندام
سالمت محیط کار
بهداشت شخصی
ایـرانـی طــب 
دیـن و سـالمت
محیـط  زیــست سال پانزدهم  شماره 710  شنبه 21 اردیبهشت 1398

سال پانزدهم  شماره 709  شنبه  7 اردیبهشت 1398  32 صفحه  5000 تومان
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خالق باشید 
حتی  در تهیه نیمرو! 

خالقیت کودکان
همه ما بارها راجع به »خالقیت« مطالب مختلفی 

شنیده ایم و همواره آرزوی داشتن فرزندی 

خالق را داشته ایم اما آیا تا به حال اندیشیده ایم 

که می توانیم خالقیت را در وجود خود و 

فرزندمان تقویت کنیم؟! اگر بخواهیم تعریفی 

ساده و ملموس در مورد »خالقیت« بیان کنیم این 

است که مسائل روزمره و همیشگی را از زاویه 

جدیدی بنگریم و سعی در تغییر مطلوب شرایط 
داشته باشیم... صفحه14

گفت وگو با حسین رفیعی
بازیگر و مجری تلویزیون

آدم ها تا بچه هستند 
باید بازیگوشی کنند
صفحه6

24 روش برای 
کاهش وزن بدون 
اینکه رژیم بگیرید

انسان ها دوست دارند اندام الغری داشته باشند 

تا لباس ها در بدنشان برازنده تر دیده شود و در 

عین حال از سالمت بیشتری برخوردار باشند. 

اغلب به افراد دارای اضافه وزن، رژیم های 

سختی برای از دست دادن وزن در کمترین زمان 

ممکن پیشنهاد می شود، روشی که ممکن است 

برای سالمتشان خطرناک باشد و به نتیجه نرسد. 

تغییر روش تغذیه و شیوه زندگی یکی از راه های 

عملی و مفید برای داشتن بدنی سالم به نظر 
می رسد... صفحه20

آیا تغذیه و چاقی 
با بلوغ زودرس 

رابطه دارند؟
یکی از نگرانی هایی که این روزها برخی 

والدین با آن مواجه هستند، پایین آمدن 

سن بلوغ در فرزندان، خصوصا دختران 

است. برخی متخصصان، عوامل ژنتیکی و 

بیماری های مختلف را کنار شرایط جغرافیایی 

محل زندگی، به عنوان عوامل بلوغ زودرس 

مطرح می کنند... صفحه26

به غذای ارزان 
رستوران ها 

شک کنید

سال چهاردهم  شماره 688  شنبه  21 مهر 1397  32 صفحه  4500 تومان

بدترین رژیم های الغری 2018

رژیم های 
ممنوعه

هشدار به عاشقان خالكوبي

روی خال هایتان 
خال نکوبید

دالیل خشم در نوجوانی 

چرا نوجوانان 
خشمگین اند؟

همیشه در آستانه روز جهانی غذا، توصیه های 

تغذیه ای مختلفی با شعارهای متفاوت به سراسر 

مردم جهان تاکید می شود. شاید بتوان گفت 

توصیه به حفظ تناسب اندام، یکی از مهم ترین 

توصیه های تغذیه ای برای حفظ سالمت عمومی 

بدن است. از مهم ترین راه ها برای حفظ تناسب 

اندام می توان به اصالح الگوی تغذیه ای اشاره 
کرد... صفحه25

خالکوبی بدن به تازگي مورد عالقه افراد قرار 

نگرفته، بلکه این پدیده که در سال 2002 میالدی 

باالترین کلمه جستجوشده بوده، حدود 6 هزار سال 

قدمت دارد. این اقدام سال های سال در خارج از 

کشور رواج داشته و به تازگی موج آن به کشور ما هم 

رسیده است. بر اساس آمار ارائه شده، در کشورهایی 

مانند آمریکا، 20 هزار محل برای تاتو وجود دارد و 

این آمار روز به روز رشد می کند... صفحه30

نوجواني دوره خاصي از زندگي است. فرد 

بسیاري از موارد را براي نخستین بار تجربه 

مي کند و بیشتر اوقات هیجان زده است. گاهی 

این هیجان را به شکل هاي مختلفی مانند خشم 

و عصبانیت تجربه مي کند. رفتار نوجوان براي 

والدین هم تازگي دارد و واقعا در بسیاري از 

موارد مادر و پدرها نمي دانند چگونه مي توانند 

با آن برخورد کنند، کنار بیابند... صفحه12
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صفحه  17-24

افزایش سن نباید مانع زندگی جنسی رضایت بخش شود

فعال نگه داشتن زندگی 
جنسی در سالمندان
صفحه 15

شعار امسال روز جهانی غذا:

رفتار ما، آینده ما

اسراف ممنوع
تا سال 2030 

هیچكس نباید گرسنه بماند

شعار امسال روز جهانی غذا:

رفتار ما، آینده ما

اسراف ممنوع
تا سال 2030 

هیچكس نباید گرسنه بماند
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تا سال 2030 

هیچكس نباید گرسنه بماند
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صفحه 7

هزینه اشتراک هفته نامه »سالمت« )48 شماره در سال( 240,000   
تومان است. 

برای دریافت هفتگی »سالمت« )بعد از کسر 10 درصد تخفیف(،   
مبلغ 220 هزار تومان در وجه نشریه »سالمت« به شماره کارت 

5714-4007-1211-6274 بانک اقتصاد نوین واریز 
نمایید.

شماره فیش بانکی یا کد پیگیري آن را به همراه نام و نشانی و   
کدپستی ده رقمی به تلفن  اعالم نمایید. اصل فیش 

بانکی یا کد پیگیري را تا پایان دوره اشتراک نزد خود نگه دارید.
اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط تا پایان سال 97 است.  

اشتراک شما ظرف مدت سه هفته و با پست مطبوعات برقرار مي شود.  

اين 1٠ جمله جايگزين 
را بیاموزيد

آقاي مهندس هنوز پس از گذشتن ۳ ماه از شروع 
کارش، حقوق خود را تعیین نکرده بود و عقیده  داشت 
اولویت من منافع شرکتی است و نه منافع خودم! اما 
واقعیت این است که کسی که توانایی تشخیص منافع 
خودش را ندارد نمی تواند منافع سازمانش را هم 
تشخیص بدهد. این فرد ویژگي هاي دیگري هم دارد، 
مثال نظر مثبت دیگران برایش اهمیت بسیاری دارد، 
اگر از او انتقاد کنید، تالش می کند شما را به صورتي 
متقاعد کند. او فردی وابسته است و استقالل فکری 
ندارد. در واقع به این افراد »مهرطلب« مي گوییم. آنها 
استاد ایجاد حس تقصیر هستند. آدم هایي غمگین اند 
و انتظار دارند بقیه آنها را بفهمند. روضه خوانی از 
گذشته از خصیصه های این افراد است. مهرطلب ها به 
راحتی اظهارنظر نمی کنند. با ابهام صحبت می کنند و به 
محض مخالفت دیگران سریع تغییر موضع می دهند. 
مالک خوب و بد، درست و نادرست و مفید و مضر 
آنها، قضاوت، گفته و نظر دیگران است. اگر شما 
آقا یا خانم مهرطلبي هستید احتماال »نه گفتن« در 
مقابل درخواست دیگران برایتان سخت است. در 
ادامه جمالتي را به شما مي آموزم که مي توانید به 

جاي »نه گفتن« به کار ببرید.
١- من در حال حاضر نمي توانم جوابي بدهم. اگر 
ممکن است وقت دیگري در این مورد حرف بزنیم.

٢- مي خواهم کمك کنم ولي نمي توانم.
۳- االن نمي توانم هیچ قولي بدهم.

٤- من متشکرم که از من درخواست کردي ولي 
واقعا نمي توانم.

٥- من مي فهمم که تو واقعا به کمك نیاز داري 
ولي واقعا نمي توانم جوابي بدهم.

٦- االن جواب من »نه« است ولي اگر تغییري در 
برنامه ام داشتم به تو اطالع خواهم داد.

٧- جواب من »نه« است ولي مي توانم بخشي 
ازدرخواستت را عملي کنم.

٨- به من چند دقیقه اي اجازه بده تا برنامه هایم 
را بررسی کنم.

٩- من تا چند دقیقه دیگر به تو خبر خواهم داد. 
١٠- من نیاز به هماهنگي با خانواده، همسر، محل 

کار و... دارم و بعد به تو اطالع مي دهم.

 دكتر آذر متين
روانشناس

توصیه های سازمان جهانی بهداشت برای »بهداشت دست«

مراقبت های درست 
بهداشتی برای همه؛ 

در دستان شما!
اهمیت بهداشت دست و تاثیر آن در حفظ سالمت فردی و اجتماعی، مسووالن سازمان بهداشت 
جهانی را بر آن داشت تا با همکاری دیگر نهادهای سالمت در کشورهای مختلف، روز 5 ماه مه را 
به عنوان روز جهانی »بهداشت دست« نامگذاری کنند. از همین رو، ساالنه شعاری برای افزایش 

توجه به  این مقوله نیز معرفی  می شود که »مراقبت های درست بهداشتی برای همه؛ در دستان 
شما« محور برنامه های  این مناسبت در سال 2019 میالدی خواهد بود... )صفحه13(
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