به نام خداوند جان آفرین

سخنی حکمت آمیز از نهج البالغه

حكمت  - 33اعتدال در بخشش و حسابرسى (اخالقى  ،اقتصادى)
س ْمحا ً َو ََل تَكُنْ ُم َبذِّرا ً َو كُنْ ُمقَدِّرا ً َو ََل تَكُنْ ُمقَتِّراً.
كُنْ َ
فرمود  :بخشنده باش اما زياده روى نكن  ،در زندگى حسابگر باش اما سخت گير مباش.
*******************************************************************************************************************

نکته اجتماعی  -اخالقی
چرایی تربیت فرزندان

اگر در کانون خانواده در تربيت فرزندان کوتاهی کنيم ،
در بيرون خانواده  ،ديگران معلم آنها می شوند
هر نمودار فرهنگی بهتر است با مداد وخط کش خانواده کشيده شود .
نکته ادبی(سخنی چند از بزرگان)
*خوشبختی ،همان لحظه ای است که
احساس می کنی خدا در کنارت حضور دارد
و تو به احترامش از گناه فاصله می گیری

*زهد« ،نداشتن» نیست،
بلکه "در بند داشته ها نبودن" است
از مجموعه مقاالت ادبی جواد محدثی ،چاپ سوم ،زمستان  ،67صفحه
*******
*آنکه خودش را تعلیم و تربیت می کند
بیشتر شایسته احترام است تا کسی که مردم را تعلیم و تربیت می کند
از فرمايشات امام علی (ع)
*********

*اگر قادر نیستی خود را باَل ببری همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشهای را باَل ببری.
*خدایا در برابر هر آنچه که انسان ماندن را به تباهی بکشد ،با "نداشتن" و "نخواستن" رویینتنم کن!
از دکترعلی شريعتی
**********
راه تحمل مصیبت ها
فرمود :در مصيبت ها يا چون آزادگان بايد شكيبا بود ،و يا چون ابلهان خود را به فراموشي زد.
از فرمايشات امام علی (ع) (حكمت )314

*********************************************************************************************************

پزشکی-سالمت

مبتالیانبهغلظتباالیخونمایعاتزیادبنوشند
يک فوق تخصص خون به مبتاليان غلظت باالی
خون توصيه کرد برای کاهش ميزان هموگلوبين
خون مايعات زياد بنوشند و از کمآب شدن بدن خود
جلوگيری

کنند.

دکتر آزيتا آذرکيوان ،افزود :مبتاليان به غلظت خون الزم است به ميزان هموگلوبين خون خود توجه کنند،
چون غلظت باالی خون میتواند عروق کوچک را مسدود کند و موجب ابتالی فرد به سکتههای قلبی و مغزی
شود.وی توصيه کرد :اگر ميزان هموگلوبين خون آنها بسيار باالست ،زيرنظر پزشک ،فسد خون (در فسد
کردن از وريدهای اندامها مقداری خون گرفته میشود تا غلظت خون بيمار کم شود) کند تا از غلظت خون آنها
کاسته شود.اين فوق تخصص خون درباره تاثير زالودرمانی بر کاهش غلظت خون گفت :زالودرمانی روشی
غيرعلمی و غيربهداشتی است ،بنابراين مطمئنترين راه برای کاهش غلظت خون ،فسد خون است ،البته
حجامت هم از طرف وزارت بهداشت تاييد شده است.وی درباره علل ابتال به غلظت خون گفت :استعمال
سيگار ،ابتال به بيماریهای قلبی و ريوی و فعاليت در هوای آلوده از عوامل ابتال به غلظت خون باالست .در
اين شرايط بدن دچار کمبود اکسيژن میشود و مغز استخوان شروع به ساختن گلبول قرمز میکند و همين امر
موجب افزايش غلظت خون میشود.آذر کيوان درباره عالئم ابتال به غلظت خون باال اظهار کرد :پررنگی
لبها ،قهوهای شدن بستر ناخنها و خارش بدن از جمله عالئم اين عارضه است.

