
سال دوازدهم  شماره 556  شنبه  26 دى 1394  32 صفحه  1500 تومان

چاپ
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در سنين سالمندى

10 فرمان
 حافظه

گزارش «سالمت» 
 از يك مراسم طبى پرحاشيه

دعوت به مراسم 
كلـنگ زنى!

روزگارى نماينده مجلس بوده است. خبرنگار 
و سردبير مطبوعات هم بوده. در رشته حقوق هم 
دستى داشته و حتى مدتى داديار دادسراى تهران 

بوده است، اما هيچ كدام از اين مناصب و فعاليت ها، 
دليل ماندگارى نام او نيست. مرحوم «ابوالحسن 
عميدى نورى» را امروز بيشتر به خاطر... صفحه 2

گزارش «سالمت» 
 از كمپين شهروند سالم

لباس سالمت 
بر تن تـهران

كمپين شهروند سالم همان كمپينى است كه اين 
روزها بيلبوردهاى شهر تهران را پركرده از پيام هاى 

بهداشتى كه براى چند لحظه هم كه شده به ما 
گوشزد مى كند كه چه بيمارى هايى در كمين ما 

هستند و چگونه مى توانيم با اصالح شيوه زندگى مان 
از آنها دور شويم... صفحه 4

مشكل 40 درصد 
زنان ايـرانى

ميزگرد «سالمت» 
درباره فيبروم رحمى

طى 50 سال گذشته، پيشرفت هاى بسيارى در زمينه 
جراحى فيبروم داشته ايم. قديم ها اگر بيمار مى پرسيد 

حين عمل ممكن است رحم به كلى برداشته شود، حتما 
جواب پزشك اين بود كه بله، امكان دارد اما امروزه 
با سونوگرافى هاى پيشرفته سه بعدى واژينال در حد 

بسيار دقيق مى توان پيش بينى كرد طى عمل، جراح با چه 
شرايطى روبرو خواهد شد و... صفحه 20
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نادر سليمانى و از يك تجربه تربيتى موفق مى گويند
تجربه تربيتى موفق مى گويندد تجربه تربيتى موفق مى گوينددزي زي

موبايل ها خاموش، خودمان روشن!موبايل ها خاموش، خودمان روشن!
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اولين  بارى كه توجهم اولين  بارى كه توجهم 
به نوع برخوردها و به نوع برخوردها و 

روابط خانوادگى نادر روابط خانوادگى نادر 
سليمانى جلب شد، در سليمانى جلب شد، در 

برنامه زنده امسال به برنامه زنده امسال به 
مناسبت روز پدر (برنامه مناسبت روز پدر (برنامه 

«دوستت دارم پدر») «دوستت دارم پدر») 
بود؛ وقتى كه پسر آقاى بود؛ وقتى كه پسر آقاى 
سليمانى (هومان) مقابل سليمانى (هومان) مقابل 
دوربين زنده تلويزيون دوربين زنده تلويزيون 

با پدرش حرف زد و با پدرش حرف زد و 
كامال معلوم بود كه هيچ كامال معلوم بود كه هيچ 

نقش بازى كردنى در نقش بازى كردنى در 
كار نيست. نوع نگاه ها و كار نيست. نوع نگاه ها و 
واژه هاى مورد استفاده واژه هاى مورد استفاده 
دو طرف، هم عاشقانه دو طرف، هم عاشقانه 

بود، هم دلنشين. از بود، هم دلنشين. از 
دل برمى آمد و بر دل دل برمى آمد و بر دل 
مى نشست. اين تنها مى نشست. اين تنها 

حس من نبود. با كلى حس من نبود. با كلى 
از دوستان و اطرافيانى از دوستان و اطرافيانى 
كه بچه هاى نوجوان و كه بچه هاى نوجوان و 
كوچك تر داشتند و از كوچك تر داشتند و از 
اين رابطه خانوادگى اين رابطه خانوادگى 
باخبر بودند، در اين باخبر بودند، در اين 
باره حرف زدم و به باره حرف زدم و به 

همان نتيجه اى رسيدم همان نتيجه اى رسيدم 
كه رسيده بودم... كه رسيده بودم... 

صفحه هاى صفحه هاى 1212-1313


