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چاپ
 دوم

چگونه از روند تحليل 
عضالت جلوگيرى كنيم؟

ورزش هاى 
(MS) ام اس

چگونه از حداقل ورزش 
حداكثر استفاده را ببريم؟

تمرين هاى
تـر دمـيل

پرسشى از  دكتر محمدرضا 
كاظمى متخصص كودكان

براى كودكان
موبل بخريم يا نه؟

در جامعه كنونى ما 60درصد كودكان 7 تا 14 سال 
تلفن همراه دارند؛ آمارى نگران كننده كه مرتب در 

حال افزايش است. برخالف آنچه شايد اكثر مادرها 
و پدرها گمان مى كنند، داشتن تلفن همراه باعث 
نمى شود كودك شما در دسترس تر باشد بلكه به 

مرور او را از شما دور مى كند... صفحه 12

توصيه هاى دكتر بابك مهشيدفر 
متخصص طب اورژانس

حفظ سالمت 
در برف و باران
در يك روز تعطيل ابرى با نسيمى ماليم و لطيف 
همراه چند نفر از دوستان تصميم گرفتيم به يكى 

از كوه هاى اطراف شهر برويم. همه چيز عادى بود 
ولى ظرف مدت زمان كمى آسمان نيلگون به رنگ 

ملحفه آب كشيده درآمد و نم نم باران شروع به 
باريدن گرفت و... صفحه 18-19

ام اس يك بيمارى خودايمنى است كه مغز و نخاع را 
تحت تاثير قرار مى دهد و باعث از دست  دادن كنترل، 

ديد، تعادل و حواس مى شود.  اين بيمارى روى 
ارگان هاى مختلف بدن اثر منفى مى گذارد كه يكى از 

آنها سيستم اسكلتى- عضالنى است. روش هاى مختلفى 
براى كنترل ام اس وجود دارد كه يكى از آنها ورزش 

است. طبق اعالم مركز ملى فعاليت بدنى و ناتوانى 
آمريكا، ورزش عالوه بر بهبود سالمت عمومى...

صفحه 26

دويدن روى تردميل، جزو ورزش هاى هوازى محسوب 
مى شود كه مى توان آن را در 2 نوبت 15 دقيقه اى يا 3 نوبت 
10 دقيقه اى در طول روز، انجام داد. اين در حالى است كه 

اگر شما اصول ابتدايى اين نوع از دويدن را ندانيد و آنها 
را رعايت نكنيد، عالوه بر خستگى هاى مفرط، با دردهاى 

موضعى مفصلى و عضالنى هم مواجه خواهيد شددر 
«تناسب اندام» اين هفته به نكته هايى درباره راه و رسم 

درست دويدن روى تردميل، اشاره اى داشته ايم و...
صفحه 27

چهار پايه شادى 
در خانواده

گفت وگو با دكتر محمدمهدى 
لبيبى جامعه شناس

در مورد خانواده شاد تعبيرهاى مختلفى وجود دارد 
ولى قطعا خنديدن و چهره اى شاد داشتن به معنى شاد 

بودن خانواده نيست. خانواده در واقع محيطى است كه 
افراد بايد در آن احساس خوب و پر از آرامشى داشته 

باشند. آرامش داشتن در خانواده باعث مى شود ما خانه 
را از محيط كارمان جدا كنيم و با بودن در خانه احساس 

خوبى به ما دست بدهد، بنابراين آرامش ... صفحه 11

پيچيدگى هاى كنترل آلودگى هوا درپايتخت

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

صفحه 4

 وزن كـم كـردم؟

شهره لرستانى
و كاهش وزن 40 كيلوگرمى
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چپ
مموم د

پرونده  پزشكى پرونده  پزشكى 
محمدعلى اينانلو محمدعلى اينانلو 
كه مرد سفر بود و كه مرد سفر بود و 
عاشق ايرانعاشق ايران

سفر آخرسفر آخر
ايايررانلوانلو

صفحه هاى 6-7


