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تغذیه سالم

33 توصیه 
کم چرب

حقایق ماهیانه!

ماهی های 
سبک تر 

سالم ترند

روز ملی سالمت مردان

12 بیماری 
آقایان

چربی ها ترکیباتی هستند که بدن برای تامین انرژی 
و بسیاری از اعمال حیاتی خود به آنها نیازمند 

است. این گروه از مواد غذایی به پروتئین ها برای 
انجام عملکردشان کمک می کنند. همچنین منشاء 

واکنش های شیمیایی محسوب می شوند و در روند 
رشد، فعالیت سیستم ایمنی، تولیدمثل و... نقش 

دارند. چربی ها همچنین به جذب برخی مواد مغذی 
مانند ویتامین های A،E،D و K... صفحه 26

خوشبختانه مهم ترین ترکیبات مغذی مانند پروتئین 
یا اسیدهای چرب امگا3 که ما توقع داریم با خوردن 
ماهی به بدنمان برسند در اثر حرارت دیدن یا پختن 
از بین نمی روند و شما می توانید با خیال راحت از 
دریافت این ریزمغذی ها، ماهی مورد نظر خود را 

بپزید و مصرف کنید... صفحه 29

اولین پنجشنبه اسفندماه، »روز ملی سالمت مردان« 
نام دارد. این روز که به همت وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و با همکاری انجمن 

اورولوژی، انجمن پزشکان عمومی و سازمان نظام 
پزشکی در سراسر کشور برگزار می شود، به ارتقای 

آگاهی و فرهنگ سازی در زمینه خودمراقبتی و 
مداخالت تشخیصی و درمانی آقایان می پردازد. 

اگرچه امید به زندگی در آقایان... صفحه 24
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بازخوانی پویش اعتراضی هالیوود علیه آزار جنسی

#من_هم_همینطور

می خواهید پوست تان جوان بماند؟

پاکسازی پوست؛
چرا، چه وقت، چگونه؟

اگرچه استفاده از انواع کرم ها و توصیه های مختلف پزشکی 
و زیبایی می تواند به شادابی پوست کمک کند اما آنچه در 
این باره کمی مغفول مانده بی توجهی به »پاکسازی پوست« 
است. در واقع تجمع انواع آالینده های فیزیولوژیکی 
و محیطی پوست را مستعد بروز جوش، آکنه، تیرگی 
و... می کند که اگر اصول تمیز کردن پوست به خوبی 
رعایت شود، شادابی و سالمت آن حفظ می شود.  با 
اینکه بعضی افراد تصور می کنند شستشوی پوست 
برای رفع این آلودگی ها کافی است، باید توجه داشت 
روش شستشو بسیار مهم است تا از بروز خشکی و 
تحریک پوست پیشگیری شود... صفحه  های 30 و 31

سالمت جنسی چیست؟ در سال 2000 میالدی، متخصصان سازمان بهداشت پان آمریکا )PAHO( و سازمان 
بهداشت جهانی )WHO( با برگزاری چند جلسه متعدد در پی تعاریف تخصصی تر در مورد سالمت جنسی 
برآمدند. در این جلسه مسائل مختلفی از جمله ایمنی جنسی، تمایالت جنسی، رابطه جنسی، گرایش جنسی، 

وابستگی عاطفی و روند تولید مثل مورد بررسی قرار گرفت. از نظر کارشناسان سازمان بهداشت جهانی، سالمت 
جنسی به یک حالت جسمی، عاطفی، روانی و اجتماعی خوب در ارتباط با مسائل جنسی اشاره دارد... صفحه  6

صفحه 4

به بهانه حاشیه  فیلم »شعله ور« در جشنواره فیلم فجر

اوتیسم هراسی!

حضور نمادین در اتاقک 
شیشه ای  با 10هزار پشه!

دیوید بکهام 
علیه ماالریا
صفحه 8


