
انا هلل و انا الیه راجعون

جناب آقای دکتر محسن اسدی الری 
سرکار خانم دکتر زهرا مجد

شهادت مظلومانه فرزندان عزیزتان 
محمدحسین اسدی الری و زینب اسدی 
الری را در سانحه هوایی به جنابعالی 
و خانواده محترمتان صمیمانه تسلیت 

عرض می نمایم و از خداوند متعال برای 
آنها رحمت واسعه و برای بازماندگان 

صبر و اجر مسئلت دارم.

امیرعباس فتاح زاده

همراهی شهید سلیمانی 
برای شکستن حلقه 

تحریم های دارو
صفحه2
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 رتبـه دار
 پیوند کبد هستیم

مواد آرایشی 
بی کیفیت و افزایش 

جذب آالینده ها  
در پوست

آلودگی هوا یکی از دشمنان مهم پوست محسوب 

می شود. از این رو، برای مقابله با آثار مخرب 

رادیکال های آزاد، محافظت از پوست و داشتن 

پوستی شاداب باید مناسب ترین محصوالت 

آرایشی را در هوای آلوده مصرف کنیم...  صفحه31

نسرين پاسدار بخشايش 

دختر دونده و معلم تبريزی که 

رکورد آسیا را شکسته است

به من مي گویند 
اعجـوبه

سینوزیت و همه 
دردسرهایش!

پیوند کبد یکی از افتخارات پزشکی جامعه ماست و 

تاکنون جان بسیاری از بیماران را نجات داده و باعث 

بهبود کیفیت زندگی شان شده است. پیوند کبد در 

ایران برای اولین بار در سال ۷۲ انجام شد... صفحه6

یک ماه از شکستن رکوردش در آسیا می گذرد. 

بعد از ۲5 سال تمرین سخت و طاقت فرسا طالی 

1500 متر کمی دلش را خوش کرده. نسرین پاسدار 

بخشایش، دختردونده تبریزی آرزویش رسیدن به 

مقام هاي جهانی و المپیک است... صفحه5

سینوزیت به التهاب غشاهای داخلی پوشاننده 

سینوس ها گفته می شود. سینوس ها حفره هایی 

استخوانی در استخوان صورت هستند. هر 

سینوس ار طریق دریچه های کوچکی با 

حفره های بینی ارتباط دارد... صفحه19

هزینه اشتراک هفته نامه »سالمت« )48 شماره در سال(   
288,000تومان است. 

برای دریافت هفتگی »سالمت« )بعد از کسر 10 درصد   
تخفیف(، مبلغ 260 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 09125725749 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 اسفند 98 است.  

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

مهدی خسروی، بوکسور 20 ساله تیم امید چندسالی 
است به دلیل مشکالت زندگی کولبری می کند

مبارزه نفس گیردر 
اورامان به قیمت زندگی
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گزارش »سالمت« از عالئم و 
روش های مقابله با افسردگی

زنگ خطر افسردگی 
در ایــران 

به صـدا درآمـد

چگونه احتمال باروری را 
افزایش دهیم؟ 

۱۰ نکته برای 
زنانی که تمایل به 

بارداری دارند
گام اول برای خانم هایی که می خواهند بچه دار شوند، 

مراقبت بهتر از بدنشان است تا بخت باروری شان را 
افزایش دهند. مهم ترین توصیه  به خانمی که می خواهد 

باردار شود، این است که بدنش، به خصوص چرخه 
عادت ماهانه اش را بشناسد...  صفحه18

بررسی انواع ریشه های 
خشونت در گفت وگو با 
احمد بخارایی دکترای 

جامعه شناسی

خشونت  خیابانی 
نوک کوه یخ 

خشونت های 
ساختاری ماست

چندی پیش وزیر بهداشت درباره شیوع 
افسردگی و اختالالت روانی در ایران هشدار داد 

و آن را »زنگ خطری بزرگ« خواند... صفحه2

سازمان پزشکی قانونی ایران از ثبت روزانه 
یک هزار و ۶00 پرونده نزاع منجر به جرح خبر داده 
و مسائل اجتماعی، روانی، فرهنگی و اقتصادی را 
دالیل اصلی بروز نزاع ها برشمرده است... صفحه5

راهکارهایی برای الزاما ت اطالع رسانی 
اخبار تلخ در سنین مختلف

 دروازه بانی خبر
ازخانه تا اجتماع

صفحه 4


