به نام خداوند بخشنده ی مهربان
حدیث هفته

سخنی حکت آمیز از نهج البالغه
موضوع:ارزش هاى اخالقى (اخالقى  ،اجتماعى)
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درود خدا بر او ،فرمود  :هيچ ثروتى چون عقل  ،و هيچ فقرى چون نادانى نيست  .هيچ ارثى چون ادب  ،و هيچ پشتيبانى چون مشورت نيست
.
**********************************************************************************
نکته مذهبی  -اخالقی
چرايی خدمت به مردم
بهترين خدمتی که می توانيد به ديگران بکنيد
فقط اين نيست که داشته های خود را با آنها تقسيم کنيد
بلکه داشته های آنها را به آنها بنمايانيد

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

ادبی -سخنانی از دکتر علی شريعتی

**زنده بودن را به بيداری بگذرانيم
که سالها به اجبار خواهيم خفت
****************************************

**ای خدای بزرگ به من کمک کن تا وقتی می خواهم درباره ی راه
رفتن کسی قضاوت کنم ,کمی با کفش های او راه بروم
*****************************************************************
**مشکالت ،انسانهای بزرگ را متعالی می سازد و انسانهای کوچک را متالشی
*******************************************************************
**بنگر که سنگ بودن به کجا می رسد جز خاک شدن ،
و رود بودن به کجا می رود جز دريا شدن ...

نکته سالمتی -پزشکی
میوه بخورید تا دچار دیابت نشوید
هر چند نتايج اين تحقيقات ثابت نکرده است که مصرف ميوه و سبزيجات از ابتالی انسان به ديابت محافظت میکند اما محققان معتقدند که اين
تحقيقات مردم را تشويق میکند تا مصرف سبزی و ميوه تازه را به طور روزانه افزايش دهند.

اين تحقيقات از نزديک با مشاهده  0033فرد بالغ در انگليس انجام شده و نشان میدهد افرادی که مقادير
زيادی ميوه و سبزی در هفته مصرف می کنند کمتر در معرض خطر ابتال به ديابت نسبت به کسانی که
ميوه وسبزی کمتری مصرف می کنند ،هستند.احتمال ابتال به ديابت در بين افرادی نيز که انواع مختلفی از
ميوهها و سبزی ها را –صرفنظر از مقدار آن -مصرف می کنند ،کاهش میيابد و اين بدان معناست که
مردم نبايد فقط به مقدار ميوه و سبزيجاتی که می خورند؛ توجه کنند بلکه تنوع آنها نيز بايد مدنظر قرار
گيرد.
محققان در اين تحقيقات اطالعات مربوط به  0033فرد بالغ  33تا  07سال را به عنوان بخشی از يک
تحقيقات بزرگتر درباره تغذيه و بيماريهای مزمن مورد تجزيه و تحليل قرار دادند و  350نفر از اين افراد
در طول  11سال تحقيقات ياد شده مبتال به ديابت شدند.در آغاز اين تحقيقات همه شرکت کنندگان رژيم
غذايی خود در ط ول هفته را فرم ها ثبت کردند و محققان دريافتند شرکت کنندگانی که باالترين ميزان
سبزیها و ميوههای متنوع مصرف می کردند ،کمتر در سالهای بعدی در معرض ابتال به ديابت قرار
داشتند.محققان گفتند :با وجود فاکتورهای ديگری که در ديابت دخيل است اما مصرف فراوان سبزيجات و

ميوهها با کاهش خطر ابتال به اين بيماری به ميزان  11درصد در ارتباط است.محققان دريافتند افرادی که
تا  13نوع ميوه و سبزی مختلف مصرف میکنند در مقايسه با کسانی که فقط هشت نوع مختلف مصرف
میکنند با کاهش خطر ابتال به ديابت به ميزان  33درصد روبهرو هستند .ديابت را بر حسب علت ايجاد
بيماری به دو گروه ديابت نوع اول و دوم تقسيم میکنند .ديابت نوع اول يا ديابت نوجوانان در نتيجه
تخريب نابجای سلولهای مولد انسولين به وسيله دستگاه ايمنی بدن رخ میدهد.اين بيماران مجبورند از
همان ابتدا با تزريق انسولين خارجی کمبود اين هورمون را در بدن رفع کنند و قند خود را در حالت عادی
نگه دارند.ديابت نوع دوم يا ديابت بزرگساالن معموالً در ميانسالی بروز میکند و زمينه ارثی در ايجاد آن
دخيل است .اين نوع ديابت به علت مقاومت پيدا کردن سلولهای بدن به انسولين رخ میدهد و عالجی
ندارد اما کارهای مختلفی میتوان برای اداره درمانی و نيز پيشگيری از آن انجام داد.کنترل دقيق ديابت و
طبيعی کردن قند خون در هر دو نوع اين بيماری میتواند باعث جلوگيری از بروز عوارض درازمدت
تهديد کننده حيات ناشی از آن شود و عمر طبيعی بيماران را تضمين کند.ديابت نوع دوم بسيار شايع تر از
ديابت نوع اول است به طوری که  73تا  75درصد بيماران به نوع دوم ديابت مبتال هستند.سازمان
بهداشت جهانی در تازه ترين گزارش خود پيش بينی کرده است که ميزان مرگ و مير افراد ديابتی تا سال
 1303ميالدی افزايش يابد .اين سازمان تعداد افراد مبتال به ديابت در جهان را بيش از  033ميليون نفر
اعالم کرده و گفته است :پيروی از رژيم غذايی سالم ،ورزش منظم ،وزن مناسب و خودداری از مصرف
دخانيات به مبتال نشدن به بيماری ديابت کمک میکند.

