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طبسنتیتاچهحدمیتواند
بهدرمانوپیشگیری
ازکروناکمککند؟
صفحه8

برگزاری مراسم مذهبی
در زمانکرونا
شیوع بیماری کرونا تأثیر عمدهای در برگزاری مناسبتهای ورزشی ،فرهنگی ،مذهبی و سیاسی داشته است و
تعداد زیادی از رویدادها لغ یا به تعویق افتادهاند .در منطقه خاورمیانه ،ایران یکی از اولین کشورها بعد از چین
بود که بیماری کرونا در آن شیوع پیدا کرد .به دنبال اولین موج آلودگی ،طبق دستورمقامات ایران در ورودی
تمام مساجد و زیارتگاهها در سراسر کشور بسته شد .شیوع بیماری همهگیر کووید 19-در ایران و افزایش
هشداردهنده موارد ابتالی جدید ،مقامات را وادار کرده است که برگزاری بسیاری از وقایع مذهبی را هم لغو کند
اما به دنبال افت ابتالی عفونت در ماه خرداد ،مجدداًمساجد بازگشایی شد ...صفحه10

گزارش «سالمت» از تالشهای
جهانی برای تولید واکسن کرونا

بیـم و امیـدها
همچنانادامهدارد

شیوعکروناوشدتگرفتنآندرجهان،محققانو
شرکتهایداروسازیمتعددیرادرگیرساخت
واکسنکووید19-کردهویکمسابقهجهانیبرای
توسعه واکسن راه افتاده اما همچنان بسیاری از
محققان هشدار میدهند تا زمانی که پادتنی برای
این ویروس تهیه نشود ،دیگر زندگی روزمره به
حالت عادی برنخواهد گشت ...صفحه2

ارتباط با ضمير ناخودآگاه

آشنايي با هيپنوتيزم
اغلبوقتيدرموردبعضيعلومشناختو
آگاهيكافينداشتهباشيمتصوراتخاصياز
آنهادرذهنمانخواهيمداشت؛تصوراتيكهگاه
درستودربسياريمواردهمنادرستهستند.
يكيازاينعلومهم«هيپنوتيزم»است...صفحه3

چطور از سالمت «سیستم
قلبی» مطمئن شویم؟

خودارزیابی«قلب»
درجوامعامروز،باتوجهبهشیوهزندگیمدرنکه
بامصرفغذاهایفستفود،استرسوکمتحرکی
همراه است ،احتمال ابتال به بیماریهای قلبی-
عروقی افزایش یافتهاست ...صفحه4

 8باور نادرست در مورد
داشتن فرزند شاد و خوشحال

دورنگه داشتنکودک
از هرگونه استرس
امکانپذیر نیست!
وقتیکودکیپابهایندنیامیگذاردباخودشادی
بههمراهمیآورد.هرنگاهکودکانهاشقلب
پدرومادرشرامیلرزاندوآنهاراوامیدارد
تمامتالششانرابرایشادوخوشبختزیستن
فرزندشانبهکارببندندامابهراستیشادیو
خوشبختییعنیچه؟...صفحه5

 8توصیه کلیدی برای
مبتالیان به کروناویروس
در دوران قرنطینه شخصی

قند،نمکوچربیتان
را محدود کنید!
تغذیه سالم برای سالمت حیاتی است ،خصوصا
در مواقع ابتال به بیماریهای خاص مانند
کووید 19-که سیستم ایمنی بدن باید با عوامل
بیماریزا مبارزه کند ....صفحه7

سالمندی طبیعی
چیست؟
هم زمان با باال رفتن سن ،میتوانید با یادگیری
گامهای ساده ،سعی کنید تغییرات سنی را به
تأخیر بیاندازید یا از شدت تغییرات بکاهید و از
داشتن یک بدن سالم تر لذت ببرید ...صفحه11

میسالر واتر چیست و چرا
باید از آن استفاده کنیم؟

محلولی برای
زدودنآلودگیها

میسالرواترمایعیبیرنگواغلببیبواستکه
نرمیولطافتخارقالعادهایبهپوستمیبخشد.
بااینحالخیلیازماخریداینمحصولآرایشی-
بهداشتیراپولدورریختنمیپنداریم...صفحه13

نگرانیهاوتوصیههایمظفر
شیروانیمتخصصومشاور
بینالمللیجنگلومحیطزیست

جنگلهارابهحال
خودبگذاریمتا
خودزاداوریکنند

صفحه14

