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ممنوع! )15(
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چـــهــــــر ه
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به بهانه هفته اکرام ايتام
اردوی  از  بخشی  که  رمضان  ماه  نیمه 
امام  تولد  با  پیموده ایم،   را  خودسازی 
مجتبی علیه السالم رنگ تازه ای به خود 
می گیرد؛ امامی که در طول عمرش چند 
بار تمام دارایی خود را با نیازمندان تقسیم 
آن  کردن  تصور  حتی  که  رفتاری  کرد؛  
به  ولی  نیست  ممکن  عده ای  برای  هم 
افتاد.  اتفاق  این  تاریخ،  موثق  گزارش 
شهرت  آل محمد  کریم  به  که  معصومی 
یافت و یادمان داد چگونه از خود بگذریم، 
بخشش های مادی داشته باشیم و چگونه 
نگاه متفاوتی به پول و دارایی بیندازیم. 
را  بزرگ تری  لذت های  تا  داد  یادمان 
تجربه کنیم و در خود نمانیم و در جا 
هفته ای  تولد حضرتش،  بهانه  به  نزنیم. 
شکل گرفت که در آن توجه ویژه ای به 
یک گروه خاص از نیازمندان؛ یعنی یتیمان 
ایتام،  اکرام  هفته  گرفت.  شکل  جامعه 
فرصتی فراهم کرد تا حداقل به این گروه 
فکر کنیم و بعد درک کنیم که با کمترین 
هزینه می توان دلی به دست آورد و یتیمی 
که  انداخت  یادمان  کرد.  سرپرستی  را 
والدگری معنوی هم جایگاه خودش را 
توجه  اندکی  با  ما  از  کدام  هر  و  دارد 
می توانیم پدران و مادران معنوی یتیم های 
اگر  که  انداخت  یادمان  باشیم.  جامعه 
نیست،  ما  توان  در  مالی  کمک  هم 
نیازهای  دیگر  به  توجه  و  بزرگداشت 
ایتام را از یاد نبریم. این فرصت ارزشمند 
ما را به یک رفتار فرامی خواند؛ از خود 
بپرسیم آیا در اطرافیان ما یتیمی وجود 
دارد؟ اگر هست شرایط زندگی او چگونه 
با رنج  او  است و من در سال هایی که 
یتیمی دست وپنجه نرم می کرد، چه نقشی 
فرصت ها  داشته ام؟....  زندگی اش  در 
می توان  ولی  نیستند  قابل برگشت 
کوتاهی ها را جبران کرد و از زیان بیشتر 

کرد. پیشگیری 

 ابراهیم اخوی
 روان شناس و مدیر مرکز 

مشاوره مأوا

درخواست مشارکت مردمی در ساخت
 بزرگ ترین بیمارستان خیریه فوق تخصصی اطفال

سالمت؛ 
حق تمام کودکان

 موسسه خيریه بين المللي زنجيره اميد، تيرماه سال 1386 فعاليت خود را آغاز کرد. هدف این موسسه ارائه بهترین خدمات درمانی 
هزینه – اثربخش مطابق با استانداردهای بين المللی برای کودکان زیر 18 سال محروم و مواجهه با مشکالت قلبی، ارتوپدی و 

ترميمی بدون در نظر گرفتن نژاد، دین و مليت برای ارتقای سالمت کودکان در محدوده کشور ایران است. زنجيره اميد در نظر 
دارد با توسعه طب اطفال در کشور و دسترسی همه کودکان محروم و نيازمند به درمان های فوق تخصصی مطابق با استانداردهای 

بين المللی، هيچ کودکی در ایران به دليل محروميت یا عدم دسترسی به این خدمات دچار مرگ یا عارضه نشود... )صفحه 13(
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گزارش »سالمت« از بسیج 
ملی کنترل فشارخون باال

شروع پویش ملی 
مقابلـه بـا 

بیماری خاموش
بر اساس اعالم وزارت بهداشت، بسیج ملی 

کنترل فشارخون باال از روز 27 اردیبهشت ماه 

1398 و همزمان با روز جهانی کنترل 

فشارخون در سراسر کشور آغاز می شود و تا 

15 تیرماه ادامه خواهد داشت... صفحه2

حرف های دکتر حسینعلی رونقی درباره 

پروژه مراکز بهداشت و درمان روستایی

خطر کنیم  و 
از چیزی نترسیم
صفحه4

سال چهاردهم  شماره 690  شنبه  5 آبان 1397  32 صفحه  4500 تومان
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به مناسبت  7 آبان؛ روز 

جهانی »سکته مغزی«

فقط 3 ساعت 
وقت دارید

گفت وگو با رضا رويگري 

سكته حسرت 
آشپزي را هم 
به دلم گذاشته
صفحه  21

پيشنهاد ضدسالمت جديد 
مراكز زيبايي

پارافین درمانی 
ممنوع!

هشدار درباره تبليغات 

فزاينده تاتو در اينستاگرام 

ُمد خوش 
خط وخال

روز 29 اكتبر )7 آبان( در تقویم پزشکی دنیا به عنوان 

روز جهاني سکته مغزي نامگذاری شده است. بر 

اساس گزارش سازمان جهاني بهداشت، هر سال 17 

میلیون نفر دچار سکته مغزي مي شوند  كه 6 میلیون 

نفر از مبتالیان به این عارضه فوت مي كنند. در كشور 

ما نیز ساالنه حدود 100 هزار نفر به این عارضه مبتال 

می شوند و انتظار می رود با پیرتر شدن جمعیت میزان 

بروز این عارضه باالتر برود.  صفحه  18و23

اگر این روزها سری به مراكز زیبایی یا 

آرایشگاه ها بزنید، با انواع و اقسام پیشنهادات 

زیبایی از سوی مسووالن سالن ها مواجه 

می شوید . یکی از جدیدترین خدماتی كه این 

روزها در بیشتر سالن های زیبایی ارائه می شود، 

كاری به نام »پارافین تراپی« یا »پارافین درمانی« 
است...صفحه 30

جستجوی كلمه »تاتو« یا »قیمت تاتو« در 

اینستاگرام برای داشتن فهرست بلندباالیی از 

مراكز غیرتخصصی كه این خدمات را انجام 

می دهند، كافی است. حاال شما می توانید 

انتخاب كنید كه این خدمات در منزل خودتان 

انجام شود یا ترجیح می دهید به محلی دیگر 

مراجعه كنید.... صفحه31

گفت وگو با پدر شاهين ايزديار

 برنده 6 طالی پارا  آسيايی

شنـا 
برخالف جریان

صفحه 4 
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صفحه 2

به بهانه 460 مورد مسمومیت با الکل در استان های 

هرمزگان، خراسان شمالی، البرز و...

شوک الکل
مصرف روزانه

آسپیرین 
خطرناک

یا سودمند؟

به مناسبت روز جهانی تخم مرغ

تخم مرغ،
چرا و چقدر؟!

اعطای جایزه نوبل  پزشکی
به پژوهشگران سرطان

جایزه نوبل 
پزشکی 2018

شاید شما هم درباره تاثیر مصرف روزانه مقدار کم 

آسپیرین برای پیشگیری از مشکالت قلبی شنیده 

باشید. از آنجایی که آسپیرین دارویی است که 

احتماال گاه به گاه بدون ایجاد عارضه جدی مصرف 

می شود و تهیه آن نیاز به نسخه پزشک ندارد، ممکن 

است خودتان تصمیم بگیرید... صفحه15

بی شک یکی از قدیمی ترین خوراک های بشر در 

طول تاریخ تخم مرغ است. جالب است بدانید این 

ماده غذایی مفید و پر خاصیت حتی قبل از اینکه 

ما پا به این عرصه خاکی بگذاریم، وجود داشته 

است. در حقیقت، تخم مرغ نقش بسیار گرانبها و 

ارزشمندی در مراحل اولیه توسعه انسانی دارد 

و این تاثیرات شگفت انگیز و قابل توجه تا امروز 

ادامه پیدا کرده است... صفحه24

جایزه نوبل پزشکی سال 2018 میالدی برای کشف 

معالجات سرطان پیشرفته پوست که می تواند 

مرگبار باشد به پروفسور جیمز پی آلیسون از آمریکا 

و پروفسور تاسوکو هونجو از ژاپن تعلق گرفت. 

به گفته آکادمی علوم سوئد به عنوان اعطا کننده این 

جایزه، شیوه ایمنی درمانی آنها باعث انقالبی در 

درمان سرطان شد. این دو پژوهشگر به کشفیاتی 

مهم دست پیدا کرده اند که...صفحه3

به بهانه روز جهانی کودک

مراقب 
کودکت 

باش

صفحه های 7، 12، 16، 27 و 31 

 آرشیو سالمت

دکتر محمدرضا درگاهی، 

رئیس سازمان حفظ نباتات 

خطر ملخ صحرایی 
جـدی است!

امسال با سیل شروع شد و به محض آرام شدن 

شرایط جوی بحث خسارت های محصوالت 

کشاورزی و باغی و حتی دامی مطرح شد و حاال 

هم صحبت از ملخ هایی است که مزارع کشور 

را تهدید می کنند. البته گویا هشدار فائو در مورد 

حمله ملخ از بهمن ماه شروع شده و از همان زمان 

هم سازمان حفظ نباتات مبارزه را بی سروصدا 

شروع کرده است اما شرایط سیالبی زمینه را برای 

تخم ریزی ملخ ها مساعدتر کرده است... صفحه7

بررسی محاسن و معایب 

احتمالی کراتینه کردن موها  

کراتینه کردن زیاد 
موها خطر سرطان 

را به دنبال دارد
یکی از اقدامات زیبایی که امروزه طرفداران 

زیادی پیدا کرده، کراتینه کردن موهاست که 

گرچه راهکار خوبی برای داشتن موهایی نرم، 

صاف و درخشان به نظر می رسد، بدون در نظر 

گرفتن شرایط خطر احتمالی می تواند تهدیدی 

برای سالمت باشد... صفحه31

پای صحبت های دکتر محمدرضا وفا، متخصص تغذیه درباره: بهترین سحری و افطارصفحه26

+ 
پرهیزهای رمضانصفحه14

ما و روزه داران خانهصفحه15

سفره خارجی ماه رمضانصفحه24

توصیه به روزه داران ورزشکارصفحه11

هزینه اشتراک هفته نامه »سالمت« )48 شماره در سال( 240,000   
تومان است. 

برای دریافت هفتگی »سالمت« )بعد از کسر 10 درصد تخفیف(،   
مبلغ 220 هزار تومان در وجه نشریه »سالمت« به شماره کارت 

5714-4007-1211-6274 بانک اقتصاد نوین واریز 
نمایید.

شماره فیش بانکی یا کد پیگیري آن را به همراه نام و نشانی و   
کدپستی ده رقمی به تلفن  اعالم نمایید. اصل فیش 

بانکی یا کد پیگیري را تا پایان دوره اشتراک نزد خود نگه دارید.
اعتبار قیمت در داخل کشور و فقط تا پایان سال 97 است.  

اشتراک شما ظرف مدت سه هفته و با پست مطبوعات برقرار مي شود.  

چرا روغن هسته انگور انتخابی ایده آل برای انواع پوست است؟  

روغنی برای کاهش چین وچروک ها


