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 کالری وعده هایتان 

را باال ببرید

  10 راهکار پیشگیری 

از چروک پوست

به گفته متخصصان، زمانی که افراد مبتال به سل درحال 
سپری کردن طول دوره درمان هستند، باید توجه 

بسیار ویژه ای به نوع رژیم غذایی شان داشته باشند 
تا بتوانند با دریافت ریزمغذی های کافی و مناسب، 
سیستم دفاعی بدنشان را تقویت کنند... صفحه10

حتما با دیدن برخی میانسال ها و هنرپیشه های 
پیشکسوت که پوستی شاداب و به نسبت صاف 
دارند، از خودتان می پرسید رمز سالمت پوست 

این افراد چیست؟... صفحه13

بعد از فروکش کردن عشق 
آتشین، زن وشوهر باید به 

سوی بازآفرینی عشق بروند 

  ازدواج، ریاست یا 
رفاقت و صداقت؟

 گزارش »سالمت« از زنگ 
خطر شیوع آب سیاه در ایران

آب سیاه؛ مرگ 
خاموش بینایی

ویژگی های سالمت روان 
فردی و اجتماعی در گفت وگو 
با دکتر سمیرا سادات رسولی 

موج روانتان 
کوک است؟

چطور کودکانمان 
را به شیوه زندگی 

سالم هدایت کنیم؟ 

یکی از مسائل شایع در ازدواج رقابت زن و شوهرها 
بر سر ریاست است اما در فرهنگ هایی که صمیمیت 

و عشق بعد از ازدواج آموزش داده شده و رشد 
کرده، این مساله کمتر دیده می شود. یکی از دالیل 

وجود صمیمیت بعد از ازدواج پایه های درست 
برای تشکیل آن است. ازدواجی که با شناخت یا 

معیارهای درست انجام نگرفته یا ازدواج های سنتی، 
از جمله ازدواج هایی هستند که پایه های صمیمیت 

بعد از ازدواج در آنها محکم نیست... صفحه4

سازمان جهانی بهداشت روان، از سال 1992 
میالدی روز دهم اکتبر را به عنوان »روز بهداشت 

روان« نامگذاری کرده است. در این روز همه 
جهانیان می کوشند توجه افراد را به سمت 

اختالالت روانی و تاثیری که مشکالت روان بر 
جامعه می گذارد، جلب کنند... صفحه5

در صفحه »دیده بان تغذیه« به بحث چاقی بچه ها 
و راه هایی که می توان در سطح کالن برای 

پیشگیری از آن انجام داد، پرداختیم و در این 
زمینه با مسووالن وزارت بهداشت و متخصصان 

تغذیه گفت وگو کردیم...صفحه7

 خوش بین ها 
کمتر دچار حمالت 

قلبی می شوند

»اولین علت نابینایی غیرقابل برگشت و 
سومین علت عمده نابینایی در جهان است 
و اگر به موقع درمان نشود، منجر به نابینایی 

می شود و دیگر درمان پذیر نیست.« این 
شرحی کوتاه و هشداردهنده از بیماری 
»آب سیاه« یا »گلوکوم« است... صفحه2

دانشمندان عقیده دارند، احتمال ابتالی افراد 
خوش بین به مشکالت قلبی و مرگ های زودرس 

کمتر است. آنها با بررسی 15 مطالعه موجود 
درباره ارتباط بین خوش بینی و بیماری های 

قلبی- عروقی و خطرات کلی مرگ به این نتیجه 
رسیده اند که بین خوش بینی و سالمت جسمی 
ارتباط غیرقابل توضیحی وجود دارد... صفحه3
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گزارش »سالمت« از نشست خبری دهمین کنگره 
جراحی زیبایی پیشرفته بینی و درمان میگرن

بعضی عمل های جراحی 
جنبه تجاری دارند

صفحه15

گفتوگوباسیریلفیبس،استادیارروانشناسی

جانب عشق 
عزیز است 
فرومگذارش

سیریل فیبس، استادیار روان شناسی دانشگاه رنه دکارت در پاریس 
است. او در حال حاضر درباره عشق شورانگیز و خالقیت تحقیق 
می کند و زیر نظر »الینه هتفیلد«، یکی از بزرگ ترین روان شناسان 
عشق پژوه که استاد بازنشسته دانشگاه هاوایی است، چند پروژه  
تحقیقاتی درباره  عشق انجام داده است...صفحه6


