
الزمه عملی کردن تصمیم به ترک 
سیگار، ایجاد تحوالتی در شیوه 

تفکر و سبک زندگی شماست

ترک سیگار؛ 
دشواراما شدنی

مهم ترین راه های مراقبت از مو

شادابی، زیبایی 
و سالمت موها 

تا  نوروز

ساعت های هوشمند در کنار 
قابلیت هایی که ارائه می دهند، 
معایب خاص خود را نیز دارند

ساعت های 
هوشمند: مزایا 

ودالیل محبوبیت

اگر می خواهید تا فرارسیدن سال جدید، 
برنامه مراقبتی ویژه ای برای موهای خود 
داشته باشید تا سالمتی، شادابی و زیبایی 

آنها را تضمین کنید، باید مهم ترین راه های 
مراقبت از مو را بشناسید. سالمت موهای 

ما تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد، 
مانند تغذیه، محصوالت مراقبت از مو، 

استرس یا حتی عوامل محیطی...صفحه13

ساعت هوشمند یکی از وسایل جانبی 
جذاب دنیای مدرن است؛ کاربر می تواند 

ویژگی های مرسوم ساعت مچی و طیفی از 
کاربردهای گوشی های هوشمند را در کنار 

هم داشته باشد...صفحه10

اهمیت معاینه منظم چشم 
برای تشخیص زودهنگام 

بیماری های مرتبط با سالمندی 

چقدر وجود 
مشکالت بینایی 

درسالمندان 
طبیعی است؟
با افزایش سن و احتمال بیشتر ابتال به 

بیماری های جسمی مانند دیابت، خطر بروز 
بیماری های چشمی و تشدید عوارض آنها 

نیز افزایش می یابد....صفحه15

چند توصیه برای 
چگونه تفریح کردن

تفریح یک نیاز 
اساسی است، 

نه امرفرعی
آخرین بار چه زمانی آنقدر تاب خوردید 
که ترسیدید یا کی بود که آنقدر خندیدید 

که اشک از چشمان تان سرازیر شد؟ اگر هر 
از چند گاهی شما اینطور تفریح کرده اید، 

بدانید که تنها نیستید...صفحه4

همه جا تاریک است؛ همه گرد آتش جمع شده اند و به روایت قصه گو، گوش 
می دهند. فرصتی مغتنم است تا  شبی لذت بخش را تجربه کنند؛ از محیط و 
فضاهای آشنا دور و با موجودات و سرزمین جدیدی آشنا شوند و با کنجکاوی و 
لبان بسته با خود بگویند؛ »بعدش چه شد؛ خب بعدش چه می شود و...«صفحه11

سفری به محبوب ترین مدرسه انسان ها؛ 
خطر در سرزمین امن رویاها

چگونه می توان بچه ها را 
به شنیدن قصه ترغیب کرد؟   مینیمالیسم یعنی ساده شدن، سخت نگرفتن و داشتن 

یک نگاه تازه به زندگی. با ساده کردن زندگی، محیط 
اطرافمان، داشته هایمان و با خلوت کردن محیط 
اطرافمان و نظم و ترتیب دادن به لوازم، آرامش را به 
خودمان هدیه می کنیم. ما می توانیم وابستگی مان را به 
اشیا کمتر کنیم و با هر آنچه که هست، بیشتر لذت ببریم و 
بدون اضطراب و نگرانی زندگی کنیم...صفحه8

افراد مینیمالیست 
چگونه افرادی هستند؟ 

مینیمالیسم چیست؟ 

بیماری های بسیار مهم دیگری در زمینه سالمت مردان 
مطرح است که لزوم آگاهی رسانی را می طلبد...صفحه6

به مناسبت هفته اول اسفند؛  
هفته ملی سالمت مردان ایرانی

سالمت مردان فقط 
به »سرطان پروستات« 
خالصه نمی شود 

اقدام برای ترک سیگار، یکی از بهترین 
تصمیماتی است که می تواند شما را در مسیر 

زندگی سالم قرار دهد. الزمه عملی کردن این 
تصمیم، ایجاد تحوالتی در شیوه تفکر، تغذیه 

و سبک زندگی شماست...صفحه3

بایدها و نبایدهای تغذیه ای 
برای حفظ سالمت مردان به مناسب
 »هفته ملی سالمت مردان ایرانی«

رژیم مردانه 
صفحه7

www.saسال نوزدهم  شماره  883  شنبه  29 بهمن 1401  16 صفحه   20000 تومان lamat . i r

سوختگی؛ بیماری قشر ضعیف و کمتر برخوردار
رئیس انجمن حمایت از بیماران سوختگی با 
تشریح مشکالت موجود در درمان بیماران 
سوخته و لزوم دسترسی این بیماران به 
درمان های استاندارد، گفت: حداقل انتظار 
این است که هر مرکز استان یک مرکز درمان 
سوختگی داشته باشد اما این نیاز حداقلی 
برای استان بزرگی نظیر سیستان و بلوچستان 
برطرف نشده است... صفحه2

سیستان و بلوچستان سیستان و بلوچستان 
بخش سوبخش سو  ختگی مناسب نداختگی مناسب ندارردد


