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آلوده ترین 
مکان های 

اداره شما کجاست؟
هر فرد شاغل حداقل باید 8 ساعت از روز خود 

را در اداره کار کند. در این زمان انسان نیاز به 
خوردن، نوشیدن و استفاده از سرویس بهداشتی 

دارد. از وسایل اداره ها به صورت مشترک 
استفاده می شود و معموال اگر یک نفر در اداره 

سرما بخورد، همه کارکنان آلوده خواهند شد... 
صفحه12

عوارض خطرناک 
پیرسینگ های کنار چشم

با پیرسینگ خطر را 
به جان نخرید

پیرسینگ واژه ای التین به معنای سوراخ کردن از 
سالیان بسیار دور عملی بسیار مرسوم بوده است و 
قدمتی 7 هزار ساله دارد. نقطه شروع این جراحی 

زیبایی سرپایی آمریکاست اما  برخی نوشته ها نقطه 
شروع آن را رومیان می  دانند...  صفحه 31

پرسشی از دکتر وحید مفید، 
مدیرکل نظارت بر سالمت 

مواد غذایی

چه مواد غذایی ای 
را با ویتامین D غنی 

می کنید؟
کمبود ویتامین D در همه گروه های سنی در 
کشورمان یکی از مشکالت جدی تغذیه ای 

است، به گونه ای که  86 درصد خانم های باردار، 
76 درصد نوجوانان، 62 درصد کودکان زیر 

6 سال و 71 درصد بزرگساالن در کشور کمبود 
ویتامینD دارند...صفحه7

»سالمت« تاثیر حضور دوچرخه های نارنجی رنگ 
را در تهران بررسی می کند

آرزوی در
 تهرانی »بی دود«

صفحه4

گسترش دخانیات
در نسل جوان

10 برابر شدن مصرف قلیان
 در دختران دانشجو
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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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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
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