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  مرور اخبار
  

خاتمي، چهارمين كارخانه شكر در استان 
 خوزستان را افتتاح كرد

 
  

ــود     ــد بــ ــت خواهــ ــام دوم دولــ ــكر گــ ــد شــ ــايي در توليــ   خودكفــ
محمد خاتمي، رئيس جمهوري، خودكفـايي در عرصـه   آقاي : اهواز ـ ايرنا 

گندم را گام نخست در رسـيدن بـه خودكفـايي در محصـوالت كشـاورزي                
دانست و ابراز اميدواري كرد گام دوم در خصوص خودكفايي كشـور در             

ــود   ــته شــــــــ ــكر برداشــــــــ ــول شــــــــ ــه محصــــــــ   .زمينــــــــ
رئيس جمهوري بعدازظهر چهارشنبه در مراسـم بهـره بـرداري از چهـارمين              

در حـال حاضـر     : ه شكر در استان خوزستان در سخناني اظهار داشت        كارخان
 هزار تـن شـكر در كشـور توليـد مـي شـود كـه                 400حدود يك ميليون و     

اميدواريم با بهره برداري از سه واحد ديگر توليد شكر، توليد اين محصول             
  . هزار تن برسد700به يك ميليون و 

در عرصـه صـنعت،     فرزندان اين مـرز و بـوم        : خاتمي، اظهار داشت  
كشاورزي و خدمات نشان داده اند كـه بـا همـت، تـالش و تـدبير توانـايي                   

  .كارهاي بزرگي دارند كـه تصـور انجـام آن در سـالهاي قبـل مشـكل بـود                  
رئيس جمهوري خودكفايي در عرصه محصوالت كشاورزي از جمله گندم          

 خودكفايي در عرصـه گنـدم تنهـا بـه         : را بسيار حائز اهميت خواند و گفت      
دليل وضعيت آب و هـوايي نبـوده اسـت، بلكـه مـديريت، ايجـاد سـدها و                   
شبكه هاي زيرسطحها، بهره گيري از روشهاي نوين در زمينـه كشـاورزي و              
استفاده از آبياري قطره اي از جمله عوامل مؤثر در خودكفايي گندم بوده             

  .است
ــتان      ــردم اس ــت م ــخنانش مقاوم ــري از س ــش ديگ ــاتمي، در بخ خ

اســتان : ل هشــت ســال دفــاع مقــدس را ســتود و گفــت خوزســتان در طــو
خوزستان، در دوران دفاع مقدس نشان داد كه براي اسالم، ايران و عظمـت              
اين سرزمين مقدس حاضر به فـداكاري اسـت و در عرصـه سـازندگي نيـز                 
  .گـــوي ســـبقت را از ســـاير اســـتانها و شـــهرهاي كشـــور ربـــوده اســـت

مـاعي كشـور در اسـتان       قلـب اقتصـاد، توسـعه و حيـات اجت         : خاتمي گفت 
خوزستان مي تپد و امروز مردم مقاوم و انقالبـي اسـتان خوزسـتان هماننـد                
همــان شــور و ايثــار دوران دفــاع در عرصــه ســازندگي نيــز آفريننــدگي و 

  .خالقيت دارند
 و 3رئيس جمهوري اجراي طرحهاي توسعه از جمله سـد كـارون ـ    

ظمـت فكـري و علمـي       كارخانه شكر در استان خوزستان را نشـان دهنـده ع          
با تالشهاي مسـئوالن  : فرزندان اين مرز و بوم دانست و ابراز اميدواري كرد    

  .گامهاي مؤثري در حـل مشـكالت مـردم اسـتان خوزسـتان برداشـته شـود                
خاتمي، همچنين از تالش دولت براي تصويب طرح توسعه استان خوزستان           

دولت حتماً طرح من در ماههاي آخر فعاليت اين       : درآينده خبر داد و گفت    
  .توســــعه اســــتان خوزســــتان را بــــه تصــــويب خــــواهم رســــاند      

گزارش ايرنا حاكي است قبل از سخنان آقاي خاتمي، محمود حجتي، وزير            
جهاد كشاورزي كارخانه شكر ميرزا كوچك خان در استان خوزستان را از            

امروز وضعيت توليـد شـكر      : طرحهاي بزرگ و ملي كشور دانست و گفت       
ونه اي است كـه درآسـتانه خودكفـايي ايـن محصـول قـرار               در كشور به گ   

  .گرفته ايم
  
 . درصد نياز كشور به شكر در داخل كشور توليد مي شود90: وي افزود

  
  

 هزار صفحه اي بريگادهاي سرخ ايتاليا 50بايگاني 
 كشف شد

 
پليس ايتاليا در بازجويي از خانم چينزيا بانللي يك عضو : رم ـ ايرنا

 بايگاني رايانه اي برجسته و نادم بريگادهاي سرخ اين كشور موفق شد به
  . هزار صفحه اطالعات ارزشمند دست پيدا كند50اين گروه، شامل 

جوزپه پيزانو وزير كشور ايتاليا كه خبر كشف اين بايگاني را چهارشنبه 
 سياستمدار 190بريگادهاي سرخ نام : در شهر رم اعالم كرد، گفت

طالعاتي در راستگرا و چپگرا، سرمايه دار، شخصيتهاي برجسته و همچنين ا
  .مورد اين افراد شامل زمان رفت وآمد آنان را ثبت كرده است

افزون بر افرادي كه در عمليات تروريستي بريگادها : پيزانو اظهار داشت
كشته شده اند، برنامه هايي ديگر نيز مانند سرقت از اداره هاي پست و 
  .حمله به دفاتر كار در نظر گرفته شده بود

ين بايگاني كه پيشتر جاسوسان آمريكايي نيز اطالعات موجود در ا
نتوانسته بودند رمز ورود به آن را شناسايي كنند، مي تواند ماموران پليس 
  .ايتاليا را در مبارزه عليه بريگادهاي سرخ ياري كند

پليس ايتاليا از سال گذشته ميالدي و در پي درگيري با دو عضو 
ي از رهبران اين گروه، بريگادهاي سرخ و بازداشت ناديا ليوچه يك

تالشهاي زيادي را براي فروپاشي كامل اين تشكيالت كه در حال 
تجديدحيات است و همچنين بازداشت اعضاي باقيمانده آن انجام مي 

دادگاه شهر رم نيز پس از سه ماه بررسي و تحقيق سه شنبه با محاكمه .دهد
)  فوريه17( بهمن29عضو بريگادهاي سرخ موافقت كرد كه قرار است 17

  .آغاز شود
اين افراد متهم هستند در قتل ماسيمو دانتونه مشاور وزارت كار ايتاليا در 

  . ميالدي دست داشته اند1999سال 
گروه بريگادهاي سرخ ايتاليا با عقايد افراطي كمونيستي، مسؤول بسياري 
از عمليات تروريستي و بمب گذاريهاي چند دهه گذشته در اين كشور 

  .ته اسشناخته شد
  

 كاهش فعاليت يعني تسريع روند پيري مغز
 

دانشمندان دريافته اند نه تنها فعاليتهاي ذهني بلكه فعاليتهاي 
حركتي و ورزش نيز در عملكرد صحيح مغز و حفظ و افزايش قدرت ذهن 

  .آدمي موثر است
ايش  ساله بر روي مردان مسن نشان مي دهد با افز10يك تحقيق 

  .سن، فعاليت بدني شديد و طوالني به حفظ مهارتهاي ذهني كمك مي كند
 متولد شده 1920 تا 1900 مرد كه در فاصله سالهاي 259در اين مطالعه 

، مدت و 1990پژوهشگران از سال . بودند مورد آزمايش قرارگرفتند
 سال قواي 10در مدت . شدت فعاليت بدني اين افراد را ارزيابي كردند

 برابر 2،6ي مرداني كه فعاليت بدني روزانه آنها يك ساعت كمتر شد ذهن
  .مرداني كه فعاليت خود را حفظ كردند دچار كاهش قواي ذهني شدند

فعاليتهايي مانند راهپيمايي، دوچرخه سواري، كشاورزي، باغباني و ورزش 
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با بهبود خون رساني به مغز، خطر سكته مغزي، زوال عقل و ضعف 
مرداني كه فعاليت بدني آنها شدت . دراكي را كاهش مي دهدفرآيندهاي ا

 برابر ساير مردان دچار كاهش قواي 3،6 سال بعد 10كمتري داشت 
اين در حالي است كه در مرداني كه شدت و مدت فعاليت . ادراكي شدند

فعاليت بدني، .خود را حفظ كردند كاهش توانايي ادراكي مشاهده نشد
هيپوكامپ ناحيه . اي عصبي در هيپوكامپ استمحركي براي توليد سلوله

فعاليت بدني به پيشگيري از زوال . اي از مغز است كه در حافظه نقش دارد
فعاليتهاي بدني با شدت متوسط تا شديد مانند پنج . عقل كمك مي كند

 .كيلومتر پياده روي در روز با كاهش كمتر قواي عقالني همراه است
   

 به كاهش ورزش قبل از غذاي چرب كمك
 خطرات

  
پياده روي طوالني قبل از صرف غذاي چرب مي تواند آثار زيانبار آن را 

  .بر عروق خوني كاهش دهد
بر اساس اين گزارش مصرف غذاهاي پرچرب ميزان چربي هاي 

  .خون مانند تري گليسيريدها را افزايش مي دهد 
ب مي تواند عملكرد تحقيقات نشان داده است غذاهاي پرچر

آندوتليوم كه جدار داخلي رگها را تشكيل مي دهد، به طور موقت مختل 
  .كند

مطالعه اخير نشان مي دهد ورزش مي تواند تأثير اين نوع غذاها را در 
 مرد تا چند روز 20در اين تحقيق . مردان ميانسال چاق و الغر كاهش دهد

 90از صرف غذا افراد در يك وضعيت، روز قبل . غذاي پرچرب خوردند
دقيقه بر روي تردميل پياده روي كردند و در حالت ديگر هيچ ورزشي 

  .انجام ندادند
ميزان تري گليسيريد بعد از غذا در گروه اول كمتر افزايش يافت 
و عملكرد عروق خوني به ويژه اتساع رگهاي كوچك ساعد دست، بهتر از 

  .گروه دوم بود
 ورزش آثار بالقوه مضر مواد غذايي :نويسنده اين تحقيق مي گويد

پرچرب بر عملكرد رگها را كاهش مي دهد، اما اين امر به اين معنانيست 
كه كساني كه به طور مرتب ورزش مي كنند، مي توانند در غذا خوردن 

  .زياده روي نمايند
پژوهشگران پيش تر دريافته بودند كه غذاهاي چرب مي تواند به 

چنانچه اين روند به . روق خوني را كاهش دهدطور موقت اتساع طبيعي ع
 .مرور زمان تكرار شود پيامدهايي بر سالمت قلب و عروق خواهد گذاشت

  
ارتباط استفاده از مواد پاك كننده با خس خس 

  سينه كودكان
 

تحقيقات نشان مي دهد قرار گرفتن در معرض مواد پاك كننده و 
با خس خس مزمن سينه در كودكان كم سن ارتباط شوينده در رحم مادر 

  .دارد
متخصصان مصرف انواع پاك كننده ها مانند سفيدكننده ها، مواد رنگ 
بر و شوينده فرش را در خانواده ها بررسي كردند و دريافتند كودكان 
خانواده هايي كه بيشترين ميزان مصرف اين مواد را داشتند دو برابر 

 ترين ميزان مصرف اين مواد را داشتند دچار خس خانواده هايي كه پائين
  .خس سينه شدند

  
 هزار كودك از بدو تولد تا سه سال، نشانگر ارتباط ميان 14نتايج بررسي 

اما تماس با اين . خس خس سينه و تماس با اين مواد در دوران جنيني است
نه خس خس سينه زمي. مواد بعد از تولد نيز در بروز اين ناراحتي نقش دارد

  .بروز بيماري آسم را نشان مي دهد
 درصد، پرمصرف ترين پاك كننده ها 87ضدعفوني كننده ها با 

بعد از آن مواد سفيدكننده، مواد شوينده فرش، . در خانواده ها هستند
شيشه، مايع خشك شويي، افشانه ها، خوشبوكننده هاي هوا، رنگ برها، 

  . دارندرنگ روغن جال، آفت كش ها و حشره كش ها قرار
مطالعه اخير نشان داد با افزايش ميزان مصرف مواد پاك كننده، ميزان 
بروز خس خس مزمن سينه در كودكان كم سن و سال افزايش نشان مي 

اين ارتباط حتي با در نظر گرفتن عوامل ديگري مانند سيگار كشيدن . داد
 قوت خود والدين، رطوبت خانه، سابقه ابتال به آسم در خانواده، باز هم به

 .باقي بود

 تحريك مغز و درمان افسردگي
 

محققـان مـي گوينـد، تحريـك عمقـي      : تهران ـ واحد مركزي خبر 
برق عالئم افسردگي را درموارد مقاوم به ديگـر درمانهـا، در            مغز با جريان    

ــد  ــود مــــــــي بخشــــــ ــه اي بهبــــــ   .حــــــــد قابــــــــل مالحظــــــ
به نوشته پايگاه اينترنتي نشريه سل پرس ، تحريك عمقـي مغـز بـا جريـان                 
برق در شش بيمارمبتال به افسردگي كه به ديگردرمانهاي رايج اين بيمـاري             

گي در آنان كاهش قابل توجهي      پاسخ نداده بودند، موجب شد عالئم افسرد      
  .پيدا كند

  
 درصـد از بيمـاران      20به گفته محققان، اين يافته اهميت زيادي دارد، زيرا          

مبتال به افسردگي به درمانهاي استاندارد جواب نمي دهند و بـه تركيبـي از               
روان درماني و شـوك الكتريكـي نيـاز         ) با داروهاي ضد افسردگي   (درمان  

آن هـم ممكـن اسـت نتوانـد تـأثير مطلـوب داشـته        پيدا مي كنند، كه حتي     
  .باشد

  
 20باتوجه به اينكـه افسـردگي شـيوع نسـبتاً زيـادي در جامعـه دارد، رقـم                   

 .درصد مقاومت به درمان تعداد بسيار زيادي از بيماران شامل مي شود
  

  سخنان بزرگان
 

  .ستقامت دارندپيروزي متعلق به كساني است كه بيش از ديگران ا
  ناپلئون

  .در جهان، يگانه مايه نيك بختي انسان، محبت است
  افالطون

عاقل آنچه را كه مي داند، نمي گويد، ولي آنچه را كه مي گويد، مي 
  .داند

  ارسطو
  .اجر نيكي شما در عمل نيك شما، مستور است

  سيسرون
ي كسي كه در هرامري از وجدان خود تبعيت مي كند، هيچ گاه خسته نم

  .شود
 بيكن


