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صفحه 7

آشناییباواحدپولسالمتBW:

هشداریاز
دکترمنوچهرقارونی

Bitwalking

موبایلرا
دورازقلبتان
نگهدارید

«از قلب بیمارم میخواهم /تا آمدن تو /بتپد »...این
شعری است که این روزها ذیل عکسی از احمدرضا
احمدی در شبکههای مجازی دستبهدست میشود
و به خبری اشاره میکند که هفته گذشته در «سالمت»
نیز عنوان شده بود؛ خبر بیماری قلبی احمدرضا
احمدی ،شاعر نامدار کشورمان ...صفحه 19

توصیههاوهشدارهای
دکترمجتبیامیری

میخـواهـید
لـیزرکـنید؟

اگرمیخواهیدلیزرکنید،نبایدحدود1ماهقبلازاین
کار،موهایخودراباروشهاییماننداپیالسیونیاموم
انداختنازریشهجداکنید2.ماهقبلازلیزرهمنباید
سوالریومکنیدیاحمامآفتاببگیرید.بهتراستروز
قبلازلیزر،موهایخودرااصالحکنیدوآنقسمتاز
پوستتانکهقراراستلیزرشود...صفحه26

w w w. s a l a m a t . i r

 BWطرح آزمایشی
خود را در  4کشور کنیا،
ژاپن ،ماالوی و انگلستان
شروع کرده است .انتخاب
 2کشور کنیا و ماالوی
عمدتا بهدلیل فقر مردم این
کشورها و انتخاب ژاپن و
انگلستان هم برای کشف
نواقص احتمالی موجود
در این طرح بوده است.

چگونهباکودک
ازسرطانبگوییم؟

صفحه15

لذت جراحی رایگان درمناطق محروم

فدرمانی
وق 

صفحه4

اگر اهل نصب برنامههای جدید روی تلفن همراه خود باشید ،حتما
نام برنامه  Bitwalkingبه گوشتان خورده است .اما چند نفر از شما
میدانستید که این برنامه دقیقا چیست و کارش به چه صورت است؟
 Bitwalkingیا همان  ،BWدر واقع ،نام واحد پول جدیدی است
که در ازای هر  10هزار قدم پیادهروی به رایگان به مخاطبانش اهدا
میشود .هر  ،BWمعادل یک دالر آمریکاست و شما میتوانید آن را
به صورت نقدی دریافت یا برای خرید از فروشگاههای اینترنتی از آن
استفاده کنید .در «موضوع ویژه» این هفته ،اطالعات کاملتری درباره
 Bitwalkingبه شما خواهیم داد؛ واحد پولی که شعارش این است:
«پیادهروی کنید ،پول دربیاورید!»
سازندگان این برنامه معتقدند همه ما انسانها باید آزادی و توانایی
مناسبی برای کسب درآمد کافی داشته باشیم .این آزادی و توانایی
باید در شرایط برابر به همه انسانها تعلق بگیرد...
صفحه 5

مندخیلدلخود
را بهتوطوریبستم

که بهاین راحـتی
آقا گرهاش وانشود
رحلتپیامبراکرم(ص) ،شهادت
امام حسن مجتبی(ع)و شهادت
امام رضا(ع) راتسلیت میگوییم

