
۲۷ شهریور ماه، روز شعر 
و ادب پارسی و بزرگداشت 

استاد شهریار گرامي باد 

 خاطرات تلخ 

و شيرين شهريار
در فرهنگ ایرانیان، زندگی با شعر، آغاز و 
با شعر بدرقه می شود. کودک در گهواره، 

الالیی را می شنود و از همان ابتدا با شعر اُنس 
می گیرد و پس از مرگ نیز بر مزارش، شعری 
حک می کنند که برایش می سرایند... صفحه4

مدیریت پسماند را 
باید از دل خانه ها آغاز کرد 

چند راه ساده برای 
کم کردن از حجم 

پسماند خانگی
طرح کاپ )کاهش پسماند( مدتی است در تهران 

آغاز شده. جالب است بدانیم یکی از مشکالت 
مهم در مدیریت پسماند، حجم پسماند است که 

هزینه ها و مشکالت ناشی از انتقال زباله را افزایش 
می دهد.اگر بتوانیم با اعمال روش هایی حجم 

پسماند را کم کنیم، قدم مهمی در راه بهتر شدن 
نظام پسماند شهری برداشته ایم. .. صفحه14

شکل گیری غبغب الزاما در اثر تجمع چربی ها 
نیست بلکه پای عوامل دیگری نیز در میان است. 
اگر درصدد اصالح گردی صورت خود هستید 

و قصد دارید تا برای همیشه با غبغب خداحافظی 
کنید، در این مقاله با ما همراه باشید... صفحه13

چطور بچه ها را برای مقابله با 
حوادث غیرمترقبه آماده کنیم؟ 

همراهی کودکان 
در مواجهه با 

ترس هاي ناگهاني
در زندگي وقایع غیرقابل پیش بیني زیادی اتفاق 

می افتد که تجربه کردن برخی از آنها گاهي خیلي 
سخت به نظر مي رسد و باعث ایجاد رعب و 

وحشتي مي شود که تاثیرات آن در بسیاري مواقع 
غیرقابل جبران خواهد بود... صفحه5

ضرورت تغییر در تغذیه 
متناسب با  تغییر فصل

رژيم پاييزی

سرطان پوست یکی از بیماری های جدی 
پوست است که رشد غیرعادی در بافت های 
مختلف پوست عامل بروز آن است. مواجهه 

مستمر و محافظت نشده در برابر خورشید، 
مهم ترین عامل ابتال به سرطان پوست است که 

در مواردی درمان ناپذیر است... صفحه12

آفتاب سوختگی 
و احتمال دوبرابری 
ابتال به سرطان پوست

سیستم لنفاوی و نقش آن 
در ایجاد غبغب 

درست بخوابيد 
تا غبغب نياوريد!

چند قدمی بیشتر تا آغاز فصل هزاررنگ پاییز نمانده 
و مسلما نمی توان تاثیر تغییرات بیولوژیک مربوط به 
تغییر فصل را نادیده گرفت. با کوتاه شدن روزها الزم 

است ساعات خواب و بیداری منظم شده و از بیدار 
ماندن های شبانه پرهیز شود... صفحه۷

بالتکلیفی  والدین و 
دانش آموزان در اولین هفته 

بازگشایی مدارس

چه بايد کرد؟
در اولین هفته از بازگشایی مدارس هنوز بسیاری از 
خانواده ها سردرگم هستند چراکه برخی مدرسه ها 

به والدین گفته اند که دانش آموزان باید به شکل 
زوج و فرد در مدرسه حاضر شوند و به عده ای دیگر 

از والدین هم گفته شده است که قبل از فرستادن 
فرزندتان حتما با مدرسه تماس بگیرید... صفحه۲

پرسشی از مختصصان حوزه تغذیه 
در پی پخش اظهارات غیرعلمی 
از سوی رسانه ملی

کلسيم را  ازشير 
بگيريم يا  کله پاچه؟

 صفحه8
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امروز والدین باید تصمیمی مهم بگیرند؛ باید فرزند خود را به مدرسه بفرستند یا نه؟ یک دانشمند دراین باره توضیح 
می دهد: »در تمام طول تابستان، همراه با ارائه انواع اطالعات درباره تاثیر ویروس کرونا بر کودکان، من سرگرم 

ایجاد تعادلی در نقشه چند و چون این اطالعات در ذهن خود بودم. هر مطالعه ای که انجام شد یا با هر کارشناسی 
که صحبت کردم، دالیل مثبت یا منفی برای فرستادن بچه ها به مدرسه، بخشی از این نقشه را تکمیل کرد... صفحه3

سوال بزرگ والدين:
بايد بچه را به مدرسه فرستاد يا نه؟
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