هشدار دکتر وحید مفید رئیس مرکز رشد و نوآوری
انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور
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سرانهپایینلبنیات
با افزایش قیمتآن
پایینترخواهدآمد!
صفحه8

w w w. s a l a m a t . i r

به مناسبت  7تیر؛ روز مشاوره و آزمایش HIV

ضرورت تشخیص و درمان
برای یک چالش جهانی
صفحه10

صفحه 3

آغاز فعالیت مدارس و
دانشگاههااز 15شهریورماه؛

بوی ماه مدرسه
این بارازشهریور
میآیـد
در حالیکه کرونا همچنان در حال شیوع
است و هنوز هیچ پایانی برای آن متصور
نیست ،بازگشایی مدارس و دانشگاهها یکی از
دغدغههای خانوادههای ایرانی است ...صفحه2

آنچه الزم است درباره
فوبیا و درمان آن بدانید

فوبیا با هیپنوتیزم
درمان میشود
فوبیاترسیغیرواقعی،شدیدوطوالنیمدت
ازیکشیء،شخص،حیوانیاموقعیتاست.
فـوبیانوعیاختاللاضطرابیاست.شخصیکه
فوبیاداردیاسعیمیکندازچیزیکهترسایجاد
میکندفراریااجتنابکندیاآنرابااضطرابو
پریشانیفراوانتحملمیکند...صفحه3

«مدرسهتابستانی» پاسخی
بهنیازهایآموزشیوتفریحی
کودکانونوجواناندرتابستان

ازحضورغیرضروری
درکالسهای
آموزشیبپرهیزید
بسیاری از دانشآموزان هر روز صبح که از
خواب بیدار میشدند از رفتن به مدرسه امتناع
میکردند و با هزار و یک بهانه برای والدین
میخواستند در خانه بمانند و بازی کنند اما
حاال چند ماهی میشود که بهخاطر شیوع کرونا
خانهنشین شدهاند و از تفریحات جمعهای
دوستانه و شیطنتهای کودکانهشان خبری
نیست ...صفحه5

بهترین اصول تغذیه برای
نوجوانان به بهانه «روز
جهانی نوجوان»

رژیم نوجوانی

 2جوالی برابر با  11تیر در تقویم سالمت به
عنوان «روز جهانی نوجوان» نامگذاری شده
است .یکی از اهداف نامگذاری این روز ،این
است که والدین به سالمت نوجوانانشان اهمیت
بیشتری بدهند .وجود هر نوجوان سالم در جامعه
به معنای وجود افراد میانسال و سالمند سالمتر
در جامعه آینده است ...صفحه7

شغلهای پرخطر و معضل
پنهانیبهناماختالالتاسترسی

استرس اینجا،
آنجا ،همهجا

در جامعهای زندگی میکنیم که فشارهای
مختلف از هر سو راه را برای اختالالت استرسی
یا سرسختی از لحاظ روانشناسی را در ما تقویت
کرده است .اتفاقات گاه و بیگاهی که تصورش را
همنمیتوانیمبکنیمهمهزندگی،برنامهریزیها،
مادیات و داشتههایمان و حتی ابعاد معنویمان را
به چالش کشیده است  ...صفحه11

در فاصله بین جلسات
تزریق بوتاکس چه کارهایی
انجام دهیم؟

از  25سالگی،
ساخت کالژن در
بدن کاهش مییابد

ت42سال هکهپسران
منبهعنوانمتخصصپوس 
دوقلوی6سالهایدارد،کامالروندهایپیریرا
درکمیکنمومیدانمکهمدتهاستروزهای
جوانیپوستمراپشتسرگذاشتهام.امروزهدیگر
همهمامیدانیمکهباعبوراز25سالگی،شکلگیری
کالژندربدنروبهکاهشمیرودووقتیبه50
سالگیمیرسیم،تقریبادیگرهیچکالژنتازهایدر
بدنساختهنمیشود.بههمیندلیلهماستفادهمداوم
وبرنامهریزیشدهازمحصوالتمراقبتیباکیفیت
برایپوستاهمیتزیادیپیدامیکند...صفحه13

