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 بیشتر از 30  ثانیه 
نمی توانم بایستم
صفحه6

نسخه ای برای 
خانم های یائسه

یائسگی در خانم ها زمانی اتفاق می افتد که عادت 
ماهانه برای 12ماه پیاپی قطع شود و فرد به طور 
طبیعی دیگر توانایی باردار شدن نداشته باشد. 

معموال یائسگی بین سنین 45 تا 55 سالگی اتفاق 
می افتد اما ممکن است برخی خانم ها کمی زودتر 

یا دیرتر از این سنین یائسه شوند... صفحه 15

پایصحبتهای
متخصصانتغذیهو

صنایعغذایی

عزم جهانی برای 
مبارزه با گرسنگی 

جدی است!

گرتاتونبری،نوجوان
طرفدارمحیطزیست:

شما بزرگ ترها آینده 
من را خراب می کنید

باشگاه بدنسازی 
در طبیعت

مصرف بیش از حد 
مکمل ها در کشور 

تعداد افراد چاق در دنیا رو به افزایش است 
و جالب تر آنکه سوء تغذیه ناشی از چاقی نیز 

بیش از سوءتغذیه ناشی از کمبود مواد غذایی 
خودنمایی می کند. این قضیه در کشور ما نیز 

کامال مصداق دارد، به گونه ای که تقریبا نیمی 
از مردم کشورمان چاق هستند یا اضافه وزن 

دارند و حتی چاقی در کودکان نسبت به 10 سال 
گذشته 2 برابر شده است.... صفحه7

گرتا تونبری، دختر 16 ساله سوئدی، امروز یکی 
از سرشناس ترین فعاالن محیط زیست در جهان 
است و کمتر رسانه معتبری در جهان است که تا 
به حال خبری درباره این فعال سرسخت و پیگیر 

محیط زیست منتشر نکرده باشد... صفحه16

شما برای ساختن بدنی سالم و زیبا، به هیچ 
وسیله ای از جمله وسایل بدنسازی و... نیاز 

ندارید، بلکه فقط به یک اراده نیازمندید. مردم در 
گذشته های دور، بدون هیچ وسیله بدنسازی، تنها 

با عناصر طبیعت قوای جسمانی خود را تقویت 
می کردند تا در کارهای کشاورزی و نبردها 

آمادگی جسمانی الزم را داشته باشند... صفحه11

در حال حاضر داروهای زیادی به عنوان 
مولتی ویتامین در بازار دارویی کشور در 
دسترس مردم قرار دارد که بسیاری از این 

مکمل ها استانداردهای الزم برای رشد کودکان 
ایرانی را ندارند و الزم است سر و سامانی به این 

بازار آشفته داده شود...صفحه12

معاونبهداشتیوزارت
بهداشت:

ایران سالمندترین 
کشور منطقه 

خواهد بود

 جشن هفته ملی 
کودک کنار

کودکان بیمار

طی 4-3 دهه گذشته، امید به زندگی ایرانیان 
از 50 سال، به باالی 70 سال رسیده است. 

به عبارت دیگر، در زمان کنونی درصد افراد 
باالی 50 سال با توجه به افزایش نرخ امید به 

زندگی، باالتر رفته است... صفحه2

همزمان با ۸ اکتبر برابر با 16 مهر؛ روز جهانی 
»کودک«، جشنی با شعار »آینده را باید ساخت« 
از تاریخ 13تا 16مهرماه 139۸ به مناسبت هفته 
ملی کودک در بیمارستان مرکز طبی کودکان 

تهران برگزار شد... صفحه4

www.saسال پانزدهم  شماره 726  یکشنبه  28 مهر 1398  16 صفحه  6000 تومان lamat . i r

پاسخ به سوالی مهم در زندگی مشترک

با تحول عمیق بچه دارشدن 
چطور کنار بیاییم؟

»فرزندآوری« می تواند یکی از مهم ترین رویدادهای زندگی 
هر  زن وشوهری باشد که حس »ما بودن« که بچه ها را نیز 
دربرمی گیرد، شامل می شود. بچه ها مانند نارنجک هستند چون 
وقتی انسان بچه دار می شود، انفجاری در زندگی زناشویی اش 
رخ می دهد و وقتی گرد و خاک های حاصل از این انفجار  
می خوابد، می بینیم رابطه زناشویی مان چقدر با آنچه قبال 
بود، متفاوت شده است. نمی توان گفت ضرورتا، بهتر یا بدتر 
می شود اما به هر حال متفاوت خواهد بود...صفحه14
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