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واقعا این آمار باعث شرمندگی
است .ساالنه  16هزار مورد مرگ
جادهای داریم که همراه با آن  200هزار
نفر مصدوم میشوند .علت اصلی بروز
این حوادث خودروها نیستند ،بلکه رعایت
نکردن اصول رانندگی است .باید به منظور
جلوگیری از صرف هزینههای هنگفت انسانی و
درمانی ،اقدامهای پیشگیرانه و موثری در این زمینه
انجام گیرد35 .درصد افراد زیر 55سال در کشور نیز
سکته قلبی میشوند و سن ابتال به بیماریهای قلبی
دچار
نسبت به کشورهای اروپایی  10سال پایینتر است که
در ایران
علت اصلی آن شیوه نادرست زندگی است ...صفحه 3

نیمهپنهان
آلزایمر

من هنوز زندهام .میدانم که زندهام .کسانی را دارم که
دوستم دارند .کارهایی هست که دوست دارم ،انجام
دهم .خودم را بهدلیل اینکه نمیتوانم چیزهایی را به
خاطر بیاورم ،سرزنش میکنم ،اما هنوز در طول روز
لحظههایی هست که شادی و لذت ناب به من میدهد.
لطفا فکر نکنید من در حال رنج کشیدن هستم ،من رنج
نمیکشم؛ دائم در حال تقال کردنم ...صفحه 4

مسمومیتتنفسیدراهواز

گفتوگو با دکتر رضا ملکزاده
معاون پژوهشی وزیر بهداشت

ساالنه 16هزار نفر
در جادههای ایران
میمیرند
+
دغدغهام
مرگهای
زودرس است
+
35درصد
ایرانیان
تا قبل از
55سالگی
سکته قلبی
میکنند

تحلیلیکفیلمتحسینشده

ریشههای
باراناسیدی

یک گونه درخت در این شهرها به وفور کاشته شده به
«کونه کارپوس» یا «مورد آمریکایی» که بسیار سریع
نام
رشد میکند و انواع و شکلهای مختلف دارد .این گیاه
در اکسیژنرسانی هم موثر است .در بررسیها متوجه
شدیم که این درخت در پاییز گردافشانی میکند و در
اولین بارندگی این گردهها خیس میشوند و میترکند و
به این ترتیب ذرات معلق ایجاد میشود ...صفحه 2

تمرینهایکششیوتقویتی

در وزیرا
س
ب
ق
گف
به
توگوبا«س داشت
المت»

فیزیوتراپی
زانودرد

غضروف،سطحمفصلیاستخوانهايران،ساقو
کشکک را در مفصل زانو پوشانده تا هنگام وارد شدن
فشار وزن بدن بر این مفاصل و ضربههاي ناشي از دویدن
وپریدن،استخوانهادرناحیهزانوهاتخریبنشوند.
درحقیقت،اینغضروفهامانندیکالیهانعطافپذیر
رويسطحاستخوانها،اینضربههاوفشارهايناشياز
فعالیتهايروزمرهرامیگیرند...صفحه23

ورزشهایپسازجراحی

دیپلماسی
کمردرد

هفتهگذشته،وقتیرسانههاخبرتعطیلیموقت
فیلمبرداریسریال«شهرزاد»2رامنتشرمیکردند،نام
کمردردرانیزتکرارمیکردند.ماجراازاینقراربودکه
حسنفتحی،کارگردانخوشناموکارکشتهسریالبهدلیل
شکالتدیسکیکمربهناچارپروژهسریالرابرایمدتی
م
متوقفکردهبود.پیشترنیزدرگرماگرممذاکرتتیم
پلماسیایرانباکشورهایپنجبهعالوهیک...صفحه22
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