
تاکید دکتر نسرین امیدوار 
متخصص تغذیه در پی انتشار 

خبر کاهش 40 درصدی 
مصرف ماهی در کشور

افزایش مصرف 
ماهی، در پی 

سیاست های حمایتی 
امکان پذیر است!

هر کسی در طول زندگی خود سعادت دیدن حیات وحش را ندارد و 
کمتر کسی را می توان پیدا کرد که انواع حیوانات از شیر و پلنگ و ببر 
تا انواع پرندگان و بی مهرگان و ماهی ها و دوزیستان و پرندگان نایاب 
را به جز باغ وحش یا تلویزیون در جایی دیده باشد... صفحه14

اگر نمرات کودک شما به طور غیرمعمولی افت می کند، الزم است 
حتما در اسرع وقت علت یا علل این قضیه را شناسایی کنید. درمورد 
علت یابی، حتما از خودش سوال کنید، با دقت به حرف هایش گوش 
دهید و درنهایت به عنوان یک حامی، از او حمایت کنید... صفحه11

معموال بیشتر افراد در طول زمستان و به دلیل سرمای هوا، تمایل 
شدیدتری به مصرف غذاهای سنگین و پرحجم دارند. از آنجایی 
که تمرکز سیستم گوارشی در روزهای سرد سال به منظور بهبود 
سوخت وساز بدن برای افزایش دمای بدن بیشتر می شود، بنابراین 
دستگاه گوارش در فصل زمستان می تواند عملکرد بهتری برای 
هضم و جذب غذاهای سنگین داشته باشد... صفحه7

تاکسیدرمی کتابخانه ای ماندگار 
از حیات وحش است 

تاکسیدرمی، هنر شکل 
دادن به پوست جانورمرده

نحوه برخورد با نوجوانی که 
انگیزه کافی برای درس خواندن ندارد

فعالیت فیزیکی و نقش مهم 
آن درموفقیت تحصیلی

در بهارکرونایی

سبزی های بهاری 
بیشتر بخورید!

شیوع بیماری کرونا عالوه بر مشکالت 
جسمانی، پیامدهاي روان شناختی زیادی مثل 

تحریک پذیري، اختالل خواب، افسردگی، 
اضطراب و همچنین پیامدهاي اجتماعی مانند 

احساس تنهایی، انزواي اجتماعی و ترس از 
آینده شغلی، مالی به دنبال دارد...صفحه6

طبق آمار و اخبار منتشر شده، افزایش دو برابری 
قیمت ماهی و میگو در کشور سبب کاهش 

مصرف 40 درصدی آن شده است. این موضوع 
خبر خوبی نیست...صفحه8

چرا این روزها مردان بیشتر به 
جراحی پالستیک رو آورده اند؟

جراحی پالستیک 
برای افزایش 

اعتماد به نفس  و یا 
فتن شغل مناسب!

داده های تاریخی به ما می گویند همیشه طی 
دهه های اخیر بیشتر جمعیت مراجعه کنندگان برای 
جراحی پالستیک را خانم ها تشکیل می داده اند اما 

امروزه تعداد مردان عالقه مند به اقدامات زیبایی 
آن چنان روبه افزایش است...صفحه13

 تاالسمی یکی از شایع ترین 
اختالالت خون شناسی مزمن 

و ژنتیکی در سطح جهان

عالئم افسردگی و 
اضطراب در بیماران 

مبتال به تاالسمی

با واکسیناسیون می توان از 
سرطان دهانه رحم حاصل از 

اچ پی وی جلوگیری کرد

ویروس پاپیلومای 
انسانی را بشناسیم و 
ازآن درامان بمانیم

پیامدهای اجتماعی و 
روان شناختي کووید-19 

سایه هاي 
سنگین کرونا

تاالسمی یکی از شایع ترین اختالالت 
خون شناسی مزمن و ژنتیکی در سطح جهان 

است که به دلیل هزینه درمان شامل تزریق منظم، 
بستری مکرر در بیمارستان و پیگیری پزشکی 

نه تنها برای بیماران و خانواده های آنها بلکه برای 
سیستم بهداشت عمومی هر کشور یک مشکل 

عمده بهداشتی به حساب می آید...صفحه3

کارشناسان عقیده دارند، به کمک واکسیناسیون به 
موقع و آزمایش های غربالگری می توان سرطان دهانه 

رحم را از بین برد. مطالعات نشان داده که این نوع 
خطرناک ویروس در حدود 90 درصد بیماران دارای 

سرطان دهانه رحم یافت می شود...صفحه4
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کارشناسان از خطر خیز جدید 
کرونا ابراز نگرانی می کنند

آیا موج پنجم؛ 
موج هندی است؟  

صفحه2

اوگور شاهین و ازلم تورکی زوج آلمانی ترک تبار زندگی هایشان را وقف حوزه سرطان شناسی و بیماری های عفونی 
کردند و سال ها را به تحقیق درباره شیوه های ایمنی درمانی شخصی شده برای سرطان پرداختند اما شیوع کروناویروس 

جدید مسیر حرفه ای شان را تغییر داد.  پژوهش راهگشای نوزج در زمینه رمز های ژنتیکی تغییریافته آنها را به عنوان 
مغزهای متفکر پشت ساختن نخستین واکسن موثر ضدکروناویروس در معرض دید عمومی قرار داده است... صفحه10

یک زوج آلمانی تر ک تبار 
واکسن  کرونای فایزر/  بیو ان تک را ساختند

مغزهای متفکر پشت بزرگ ترین پیشرفت پزشکی در صد سال گذشته


