
www.sa lamat . i r

تاکید دکتر ابوالفضل پهلوانلو متخصص صنایع غذایی 

با 30 درصد ضایعات 
کشاورزی، می توان 

30درصد غذای 
بیشتری تولید کرد!

صفحه 8 سال پانزدهم  شماره 753  شنبه  17 خرداد 1399  16 صفحه  4000 تومان

گفت وگو با پویا صمیمی در 
مورد اضطراب و وسواس 
ناشی از کرونا به ویژه در 

مادرانی که نوزاد دارند

کرونا به وسواس 
و  اضطراب

دچارتان نکند
مدتی است که از ورود ویروس چند گرمی به 

دنیایمان می گذرد، بعضی از ما زندگیمان را با این 
شرایط وفق داده ایم و بعد از اینکه کنار هم طعم ترس 
و نگرانی را تجربه کردیم، ارزش هایمان در زندگی 
چنان تغییر کرد که سعی کردیم با زندگی در زمان 

اکنون خودمان را از شر نگرانی های بیهوده زندگی 
برهانیم اما برای برخی هنوز شرایط استرس زاست و 
از شر کووید 19 لحظه ای آرامش ندارند... صفحه3

مراقبت های پوست در 
تابستان و ایام شیوع 

کروناویروس

آفتاب پوست را 
پیـر می کنـد

آتش گرفتن جنگل ها 
تاثیرات مخرب سالمت و 

زیست محیطی دارند 
چرا جنگل ها 

آتش می گیرند؟

معموال رابطه تنگاتنگی بین تغییر فصول با ایجاد یا 
تشدید بیماری های پوستی وجود دارد. با ورود به 

فصل تابستان به دالیل متعدد به ویژه باال بودن دمای 
محیط و گرمای هوا، افزایش طول مدت و شدت 

مواجهه با نور، تمایل بیشتر به فعالیت های ورزشی 
مانند شنا و کوهنوردی، شاهد بروز و تشدید برخی 

بیماری ها در این فصل هستیم... صفحه13

در نیمه اول خرداد ماه امسال، جنگل های ایران در 
پهنه وسیعی آتش گرفتند و تقریبا روزی نبود که 

گزارشی از آتش سوزی در جایی نشنویم. 10 خرداد 
خبرگزاری ایرنا از قول عادل موال، معاون محیط 

طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، 
گزارش داد حدود یک هزار و 400 هکتار جنگل 

و مرتع در خوزستان که برخی از آنها در مناطق 
حفاظت شده قرار دارند، از ابتدای فصل گرما تاکنون 

دچار آتش سوزی شده اند... صفحه14

12 نکته درباره پیشگیری 
و درمان اثر گاز اشک آور 

و اسپری فلفل

 سالمت، قربانی 
بی عدالتی

سوال برای بسیاری هست که مواد شیمیایی 
مورداستفاده در اسپری فلفل و گاز اشک آور  

چیست؟ در مواجهه با این مواد چه بر سر سالمت 
قربانی خواهد آمد؟... صفحه4

به مناسبت 9 ژوئن )20 
خرداد(؛ روز جهانی سالمت پا

روزی برای سالمت 
»قلب دوم«

اهمیت بیماری ها و بروز بسیاری از آسیب های 
ناشی از عادات اشتباه در زندگی که سالمت 

»پاها« را به خطر می اندازد، باعث شد تا 9 
ژوئن)20 خرداد( در تقویم سالمت جهانی 

به عنوان »سالمت پا« نامگذاری شود... صفحه10

گزارشی از روند صعودی 
کرونا در کشور

هشدار؛ هیچ 
تغییری در شرایط 

بحران به وجود 
نیامده است

آمار روزانه ابتال به کرونا در کشور روند صعودی 
به  خود گرفته است، آن هم در شرایطی که بسیاری 
از مردم با  توجه  به سیاست های اخیر در بازگشایی 

مراکز عمومی و شماری از مشاغل، شرایط را عادی 
فرض کرده و احتیاط ها را کنار گذاشته اند. حاال 
مسووالن وزارت بهداشت هشدار می دهند که 
شرایط به هیچ وجه عادی نشده است... صفحه2

مسافرت  با کرونا
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اصول تغذیه ای در سفرهای تابستانی در دوران شیوع کووید-19 
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اصول تغذیه ای در سفرهای تابستانی در دوران شیوع کووید-19 


