
انتخابات پرمخاطره، مانند انتخابات 
ریاست جمهوری که به تازگی در ایاالت متحده 

برگزار شد، می تواند به سالمت روان رأی دهندگان 
آسیب وارد کند. با یک متخصص صحبت کردیم 
تا نکاتی در مورد چگونگی کنار آمدن با شرایط 

پس از انتخابات بیاموزیم... صفحه15

طرح کاپ )کاهش پسماند( مدتی است در تهران آغاز شده. جالب 
است بدانیم یکی از مشکالت مهم در مدیریت پسماند، حجم 
پسماند است که هزینه ها و مشکالت ناشی از انتقال زباله را افزایش 
می دهد. اگر بتوانیم با اعمال روش هایی حجم پسماند را کم کنیم، 
قدم مهمی در راه بهتر شدن نظام پسماند شهری برداریم... صفحه14

از زمان انتشار کووید-19، اصطالح ضدمیکروب )Germ-fighting( به 
یکی از پرکاربردترین کلمات در تولید محصوالت مختلف تبدیل شده 
است. این اصطالح که ابتدا میان محصوالت نظافت خانه مشاهده شد، کم 
کم جای خودش را در جهان محصوالت زیبایی هم باز کرد... صفحه13

اول دسامبر، برابر با 11آذر هر سال در تقویم سالمت جهانی با نام »روز 
جهانی معلوالن« نامگذاری شده است تا بتواند توجه مردم جهان را هر 
چه بیشتر به سمت این افراد و نیازهای جسمانی و روانی شان جلب کند. 
یکی از نکات قابل ذکر در مورد افراد معلول این است که معموال توجه 
چندانی به رژیم غذایی آنها نمی شود... صفحه7

آنچه باید در مورد 
بیماری های روان تنی بدانیم

سالمت جسم 
وابسته به سالمت 

روان است...
اختالالت »روان تنی«، »سایکوفیزیولوژی« یا 

»سایکوسوماتیک« به مجموعه ای از ناراحتی ها 
گفته می شود که ریشه روان شناسی دارد اما به شکل 

تظاهرات جسمی نمود پیدا می کند... صفحه6

ردپای محکم 
استرس در ریزش 

موی سکه ای

 دیروز تاریخ است، فردا 
راز است و امروز هدیه

آثارآینده نگری

چگونه پس از انتخابات 
از سالمت روان خود 

مراقبت کنیم؟

مدیریت پسماند را
 باید از داخل خانه ها آغاز کرد 

چند راه ساده برای کم کردن 
از حجم پسماند خانگی 

دانستنی هایی از پوست، زیبایی و کرونا! 

آیا محصوالت زیبایی 
ضدمیکروب، کرونا را 
دفع می کنند؟ 

14 توصیه تغذیه ای 
به مناسبت روز جهانی معلوالن 

سبد غذایی تان 
را دریابید! 

»آلوپسی آره آتا« یا »ریزش موی سکه ای« یکی از 
انواع ریزش مو است که به  دلیل نمود واضح، برای 

فرد بسیار ناراحت کننده است. این اتفاق ناشی 
از اختالل در عملکرد سیستم ایمنی بدن است و 
استرس در بروز آن نقش مهمی دارد... صفحه12

ایمان به هدف، نخستین گام برای رسیدن به هدف 
است؛ یعنی باوری استوار داشته باشیم که رسیدن 

به آن هدف، خواسته حقیقی ماست؛ آن هدف 
دست یافتنی است و ارزش تالش ورزی را دارد. 

در این صورت است که نیروهای درونی مان برای 
رساندن ما به آن هدف، برمی خیزند... صفحه11

گزارش »سالمت« از موفقیت ها 
در ساخت واکسن  کرونا

۳  سال ح

محبوبه خلوق رئیس کمیسیون 
فرهنگی اجتماعی اتحادیه جهانی 

معلوالن، از مشکالتشان  می گوید:

افراد دارای 
معلولیت چگونه 
زندگی می کنند؟

کمتر کسی از ما وقتی به مهمانی دعوت می شود، 
اولین دغدغه اش عرض در سرویس بهداشتی منزل 

است. وقتی محبوبه خلوق به من گفت، اگر قرار باشد 
برای بیش از چند ساعت در جایی اقامت کند، تنها 
می تواند در جاهایی باشد که بتواند از در سرویس 

بهداشتی رد شود، توانستم کمی از مشکالت زندگی 
یک فرد دارای معلولیت را مجسم کنم... صفحه4

در حال حاضر بیش از 160 شرکت داروسازی 
دنیا در تالش هستند تا واکسن مؤثری برای 

بیماری کرونا تولید کنند و کشورها و سازمان های 
بین المللی هم با تخصیص سرمایه و همکاری های 

علمی سعی دارند یک واکسن  را تا پایان سال 
۲0۲0 میالدی تولید کرده و تا پایان سال ۲0۲1 
میالدی به مرحله تولید انبوه برسانند... صفحه2
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پرسش »سالمت« از متخصصان تغذیه 

در شرایط بحرانی بیماری 
و استرس، تغذیه چگونه 

به کمک مان می آید؟
 صفحه8

روز جهانی معلوالن:

انسان معلول شخصی است که منتخب خداوند است، خداوند به دلیل عشق زیاد به معلوالن در بعضی 
از بنده هایش برخی محدودیت ها را نهاده تا در دنیای باقی، منزلگاه ویژه ای برای جبران سختی های این 
دنیای فانی باشد. سوم دسامبر، روز جهانی معلوالن است. به این افراد باید فرصت داد تا استعدادهای 
خود را رشد دهند و نه تنها آن را برای منافع خود، بلکه برای رشد جامعه به کار گیرند. همچنین باید در 

فعالیت های فرهنگی از مشارکت آنها بهره گرفت. این روز از سال 199۲ میالدی از سوی مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد اعالم شد و هر ساله در سوم دسامبر برگزار می شود... صفحه3

معلولیت 
محدودیت  نیست 

معلولیت 
محدودیت  نیست 


