
چاپ
 دوم

من دخیل دل خود
 را به تو طوری بستم

که به این راحـتی
 آقا گره اش وا نشود

هشداری از
دکتر منوچهر قارونی

موبایل را 
دور از قلبتان 
نگه دارید

گپی با رضا ناجی بازیگر

از مجید مجیدی
 تا جراحی قلب
صفحه 7

»از قلب بیمارم می خواهم/ تا آمدن تو/ بتپد...« این 
شعری است که این روزها ذیل عکسی از احمدرضا 
احمدی در شبکه های مجازی دست به دست می شود 
و به خبری اشاره می کند که هفته گذشته در »سالمت« 
نیز عنوان شده بود؛ خبر بیماری قلبی احمدرضا 
احمدی، شاعر نامدار کشورمان... صفحه 19

می خـواهـید 
لـیزر کـنید؟

توصیه ها و هشدارهای
دکتر مجتبی امیری

اگر می خواهید لیزر کنید، نباید حدود 1 ماه قبل از این 
کار، موهای خود را با روش هایی مانند اپیالسیون یا موم 
انداختن از ریشه جدا کنید. 2 ماه قبل از لیزر هم نباید 
سوالریوم کنید یا حمام آفتاب بگیرید. بهتر است روز 
قبل از لیزر، موهای خود را اصالح کنید و آن قسمت از 
پوستتان که قرار است لیزر شود... صفحه 26
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اگر اهل نصب برنامه های جدید روی تلفن همراه خود باشید، حتما 
نام برنامه Bitwalking به گوشتان خورده است. اما چند نفر از شما 
می دانستید که این برنامه دقیقا چیست و کارش به چه صورت است؟ 
Bitwalking یا همان BW، در واقع، نام واحد پول جدیدی است 
که در ازای هر 10 هزار قدم پیاده روی به رایگان به مخاطبانش اهدا 
می شود. هر BW، معادل یک دالر آمریکاست و شما می توانید آن را 
به صورت نقدی دریافت یا برای خرید از فروشگاه های اینترنتی از آن 
استفاده کنید. در »موضوع ویژه« این هفته، اطالعات کامل تری درباره 
Bitwalking به شما خواهیم داد؛ واحد پولی که شعارش این است: 
»پیاده روی کنید، پول دربیاورید!«

سازندگان این برنامه معتقدند همه ما انسان ها باید آزادی و توانایی 
مناسبی برای کسب درآمد کافی داشته باشیم. این آزادی و توانایی 
باید در شرایط برابر به همه انسان ها تعلق بگیرد...
 صفحه 5

BW  :آشنایی با واحد پول سالمت

لذت جراحی رایگان در مناطق محروم

وقف  درمانی

صفحه15

Bitwalking

چگونه با  کودک
 از سرطان  بگوییم؟

صفحه 4

رحلت پیامبر اکرم)ص(، شهادت 
امام حسن مجتبی)ع(و شهادت 
امام رضا)ع( را تسلیت می گوییم

BW طرح آزمایشی 
خود را در 4 کشور کنیا، 

ژاپن، ماالوی و انگلستان 
شروع کرده است. انتخاب 

2 کشور کنیا و ماالوی 
عمدتا به دلیل فقر مردم این 
کشورها و انتخاب ژاپن و 
انگلستان هم برای کشف 
نواقص احتمالی موجود 
در این طرح بوده است. 


