
 به بهانه24 تا 31 خرداد، که 
هفته جهانی »سالمت مردان« 

نامگذاری شده

 معضالت آینده ما 
جمعیت مردان سالمند

 به مناسبت 12 ژوئن ) 22 
خرداد(؛ روز جهانی »کبد چرب«

درد خاموش » کبد«

دانشمندان در حال تولید انواع واکسن برای کووید-19 هستند. هدف 
تمام واکسن ها آموزش سیستم ایمنی بدن برای شناسایی و مسدود 
کردن ویروس عامل کووید-19 است اما آیا در صورت وجود چنین 
واکسنی مردم مایل به دریافت آن خواهند بود؟...صفحه15

فرقی نمی کند که اهل خرید آنالین باشید یا خرید حضوری، 
چراکه در هر صورت انتخاب یک محصول ضدآفتاب مناسب 
می تواند کار دردسرساز و دشواری باشد. سواالت زیادی 
درباره محصوالت ضدآفتاب وجود دارند که اگر با آنها آشنا 
باشید، تازه کار برایتان سخت تر هم می شود؛ مثال محصوالت 
شیمیایی را انتخاب کنیم یا مینرال؟...صفحه13

این روزها مساله حفظ محیط زیست به چالشی بحث برانگیز 
در میان تمامی مردم جهان تبدیل شده است. بسیاری از افراد 
گمان می کنند که فقط با مصرف پالستیک کمتر یا کاشت 
نهال می توانند به حفظ محیط زیست کمک کنند...صفحه7

واکسن کرونا 
وسواالتی که ذهن 
را درگیرمی کنند 

 مهم ترین نکات در انتخاب 
محصوالت ضدآفتاب

چه ضدآفتابی بزنیم؟
 

راه های حفظ محیط زیست 
از خرید تا پخت وپز مواد غذایی

در آشپزخانه انرژی 
کمتری هدر بدهید!

اعتیاد به عشق از نظر علمی الگویی است از شیدایی 
شدید و روابط وسواس گونه به همراه تمایلی برای 

بیچارگی و ناامیدی و ناایمنی در رابطه. کسی که 
دچار اختالل اعتیاد به عشق است، همواره در طلب 
هجوم هیجانی و جنسی از یک رابطه جدید است اما 
نمی تواند این احساس را پایدار نگه دارد...صفحه 4

یکی از معضالت آینده ما جمعیت مردان سالمندی 
است که عالوه بر آشفتگی روانی، مشکالت جسمی 

بسیاری هم خواهند داشت و نظام های حمایتی 
کشور مانند بیمه به ویژه بیمه  تکمیلی، برای دوران 

سالمندی باید بیشتر مهیا باشند اما متاسفانه هیچ گونه 
آمادگی در نظام حمایتی وجود ندارد...صفحه10

»کبد چرب« بیماری مزمن و جدی است که در 
اثر اختالل متابولیک اتفاق می افتد. این بیماری 

که ارتباط مستقیم با مصرف زیاد غذاهای چرب 
و شیرین و بی تحرکی دارد، به عنوان بیماری 

دنیای مدرن شناخته می شود...صفحه6

گزارش »هزینه های 
محیط زیستی بیت کوین« از 

زبان 3 دانشمند ایرانی

باالخره بیت کوین 
خوب است یا بد؟

رمزارزها نوآوری هستند که جای خود را به 
سرعت در نظام پولی و سیاسی و اجتماعی جهان 

باز می کنند. از همه جنبه های آن گذشته، تاثیر بیت 
کوین بر محیط زیست کره زمین امروز به تدریج 

مورد توجه قرار می گیرد...صفحه14

گزارش هفته نامه »سالمت« 
از کمبود دوز دوم واکسن 

کرونا در کشور

چه خبر از دوز 
دوم واکسن؟!

اثرات اینفودمی کووید-19 
بر سالمت روان شناختی و 

تردید در تاثیر واکسن

اینفودمی چیست؟

بررسی اعتیاد به عشق و 
اعتیاد به رابطه جنسی از نگاه 
دکتر بهنام اوحدی روان پزشک

آیا اعتیاد به عشق 
اختالل روانی است؟

با وجود اینکه روند واکسیناسیون کرونا در کشور 
سرعت گرفته، خبرها از توقف توزیع دوز دوم 

واکسن ها در مراکز بهداشتی و سردرگمی مردم برای 
تزریق دوز دوم واکسن حکایت دارد...صفحه2

با همه گیری کووید-19، جهان با مشکلی روبرو 
شد که در مقایسه با سایر موارد بیماری های همه گیر 

بی نظیر بود. چنین رویکردی به دلیل اطالعات 
اشتباهی که در چند سیستم عامل برای بیشتر مردم 

در دسترس بود، به وجود آمد...صفحه3
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هشدار متخصصان حوزه سالمت 
در پی افزایش روند چاقی در جامعه

همه گیری چاقی 
در راه است!

صفحه8

دختر ان، فر شتگان 
کوچک سر نوشت ساز

به بهانه اول ذی القعده )22 خرداد(، 
والدت حضرت معصومه )س( و روز ملی دختران

تربیت کودکان همیشه یکي از مهم ترین دغدغه هاي هر پدر و مادري به شمار مي رود که اگر بدون آگاهي انجام 
شود یا فقط بر اساس رساندن فرزندان مان به آنچه خود نتوانسته ایم به آن دست یابیم باشد و بخواهیم آنها زندگي 
نزیسته ما را زندگي کنند، چنین تربیتي قطعا موفقیت آمیز نخواهد بود و مشکالت زیادي از جمله نارضایتي 
فرزندان  را به دنبال خواهد داشت چون لزوما خواسته هاي ما با عالیق فرزندان مان یکسان نیست... صفحه11
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