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  مرور اخبار
  

  آغاز بزرگ روابط تجاري
  

 ايراني در زمينه انرژي فعاليت آتي همكاري را -همكاري ارمني
  تشويق خواهد نمود

  
آقاي روبرت كوچاريان رئيس جمهور ارمنستان هيئتي به سرپرستي         
آقاي حبيب اهللا بيطرف وزير انـرژي جمهـوري اسـالمي ايـران را بحضـور                

نستان مربوط به آغاز احداث بخـش ارمنـي         سفر هيئت به ارم   . پذيرفته است 
برداري دومـين خـط انتقـال بـرق            ارمنستان، آغاز بهره   -خط لوله گاز ايران   
 شينوهاير و انعقاد قرارداد پيرامون سومين خط انتقال         -فشار قوي آگاراك  

  .باشد برق مي
بگفته رئيس جمهور، آغاز احداث خـط لولـه گـاز و احـداث خـط                

 ايرانـي را نشـان      -از بزرگ روابط تجـاري ارمنـي      انتقال برق فشار قوي آغ    
. دهـد   دهد و پايه جدي براي بررسي ديگـر طرحهـاي دورنمـايي را مـي                مي

مـا صـادقانه بـه تحكـيم حـداكثر روابـط            “: رئيس جمهور خاطرنشـان كـرد     
 -زنـدگي نشـان داده اسـت كـه همكـاري ارمنـي            . دوجانبه عالقمند هسـتيم   

عاليـت مناسـبات مـا را بـه دنبـال خـود             ايراني در زمينه انرژي مانند قطـار ف       
ما آمـاده هسـتيم هـر كـار ممكـن را بـراي ادمـه آهنـگ كنـوني                    . كشد  مي

  . ”همكاري را انجام بدهيم
 ماه آينده احداث بخـش      2,5رئيس هيئت ايراني اطالع داد كه طي        

ايراني خط لوله گاز شروع خواهد شد و ايران قصد دارد از طريق احـداث               
ق فشار قوي حجم جريانات متقابل برق با ارمنسـتان را        سومين خط انتقال بر   

همكــاري شــروع شــده بــا ارمنســتان در زمينــه .  مگــاوات برســاند1000تــا 
نيروگاههــاي آبــي، انــرژي آلترنــاتيو نيــز در مركــز توجــه طــرف ايرانــي 

 مـين بلـوك     -5بويژه در زمينه دريافـت انـرژي بـادي نسـبت بـه              : باشد  مي
  .قمندي وجود داردنيروگاه حرارتي هرازدان عال

طــي بررســي طــرفين مســائل مربــوط بــه احــداث تونــل كاجــاران، 
واردات سوخت از ايران به ارمنستان، امكانات بكارگيري تجهيـزات توليـد          

  .اند ايران براي احداث نيروگاهها در ارمنستان را نيز مطرح نموده
  

  كمك آمريكا به ارمنستان و آذربايجان
ه آمريكا اليحـه مربـوط بـه اختصـاص          كاخ نمايندگان اياالت متحد   

دادن كمك هاي مالي در زمينه نظامي بـه ارمنسـتان و آذربايجـان را تاييـد                 
 هـزار دالر    750 ميليـون    8چنانكه پيش بيني مي شود آمريكا         . نموده است 

درزمينه نظامي به ارمنستان و آذربايجان كمـك و مسـاعدت نشـان خواهـد               
جمهور اياالت متحده آمريكا قبالً پيشنهاد      ناگفته نماند كه نظام رئيس      . داد  

 ميليون دالر بيشـتر    6نموده بود كه كمك هاي نظامي آمريكا به آذربايجان          
اما بر اساس اليحه جديد، كمك هاي مالي آمريكا         . از ارمنستان خواهد بود   

 ميليـون دالر    13اين مبلغ   .  ميليون دالر نخواهد بود    75به ارمنستان كمتر از     
 3ناگفتـه نمانـد كـه       . لغي است كه نظام بوش در نظر گرفته بود        بيشتر از مب  

ميليون دالر نيز به عنوان كمك هاي  بشردوسـتانه بـه قـره بـاغ كوهسـتاني                  
در ضمن اين اليحه هنوز از سوي سناي ايـاالت          . اختصاص داده خواهد شد   

بعد از تاييـد ، اليحـه فـوق بايـد از سـوي              . متحده آمريكا تاييد نشده است    
  .وش رئيس جمهور آمريكا امضاء گرددجورج ب

  چهل هزار تبعه جمهوري ارمنستان در استانبول
عبداهللا گل وزير امور خارجه تركيه اعالم كرده است كـه فقـط در              

وزيـر امـور    . استانبول چهل هزار تبعه جمهوري ارمنستان زندگي مـي كنـد          
اعـالم  ” حريـت “خارجه در خصوص اين مطلب طـي مصـاحبه بـا روزنامـه              

گل همچنين گفته است كه اتبـاع ارمنسـتان در تركيـه مشـغول          . ه است كرد
ارمنسـتانيها بـا تركهـا      “: وي تأكيـد كـرده اسـت      . فعاليتهاي مختلف هسـتند   

  .”روابط عالي دارند
  هايكاكان ژاماناك

  
 ساعته به تايوان، 27بيل كلينتون بابت سفر 

  هزار دالر گرفت250
 

ي پيشـين آمريكـا، بابـت    بيل كلينتـون رئـيس جمهـور   : پكن ـ ايرنا 
 هـزار دالر از بنيـاد دموكراسـي ايـن           250 ساعته خود از تايوان،      27ديدار  

  .كشـــــــــــــــــــــور دريافـــــــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــــرد  
به نوشته شماره پنجشـنبه روزنامـه تـايوان نيـوز ، رئـيس جمهـوري پيشـين                  
آمريكا، اين هفته ديدار كوتـاهي از تـايوان داشـت و فقـط در دو مراسـم                  

ــود ح    ــاب خــــ ــاي كتــــ ــخنراني و امضــــ ــت ســــ ــور يافــــ   .ضــــ
پس از ورود به تايوان به هتـل محـل اقامـت    ) نهم اسفند( فوريه 27كلينتون  

خود رفت و پس از استراحت، شامگاه همين روز در مركز اجالسـهاي بـين               
ــرد    ــخنراني كــــــــــــ ــه ســــــــــــ ــي تايپــــــــــــ   .المللــــــــــــ

 دقيقـه طـول كشـيد و        35اين سخنراني با مجموع پرسش و پاسخ آن، فقط          
يي بيـان رئـيس حكومـت تـايوان         پس از آن، وي در ضيافت شام چـن شـو          

  .شركت كرد
 چگونگي تأثير ورزش بر چاقي 
 

  
مطالعه جديدي نشان مي دهد ورزش و تمرين مرتب بدني به تنهـايي بـراي               
جبران عوارض ناشي از چاقي بر سالمت بدن كافي نيست امـا ايـن امـر بـه                  

  .اين معنا نيست كه كساني كـه اضـافه وزن دارنـد از ورزش دسـت بكشـند                 
 پزشــكان مــي گوينــد ورزش مــنظم بســياري از خطرهــاي چــاقي را برخــي

 هزار پرسـتار زن     116برطرف مي كند اما تحقيقات جديد بر روي بيش از           
ــه مــــدت  ــد  24بــ ــالش مــــي كشــ ــه چــ ــه را بــ ــال ايــــن نظريــ   . ســ

پژوهشگران از دانشكده بهداشت عمومي هـاروارد دريافتنـد فعاليـت زيـاد             
برطرف نمي كند و الغري نيـز       بدني خطر مرگ زودرس ناشي از چاقي را         

  .افــزايش مــرگ و ميــر ناشــي از بــي تحركــي را جبــران نمــي كنــد        
 55 سـاعت در هفتـه ورزش مـي كننـد            3،5زنان الغر اندامي كه كمتـر از        

درصد بيشتر از زناني كه فعاليت بدني بيشتري دارند در معرض خطر مرگ             
 3،5 حداقل   همچنين ميزان مرگ و مير زنان چاقي كه       . زودرس قرار دارند  

 درصد بيشتر از زنان الغـري اسـت كـه    91ساعت در هفته ورزش مي كنند  
فعاليت بدني مشابه آنهـا دارنـد و خطـر مـرگ زودرس در زنـان چـاق بـي                    

  . درصـــــــد افـــــــزايش نشـــــــان مـــــــي دهـــــــد 142تحـــــــرك 
هر چند ورزش به تنهايي عوارض چاقي را بر سالمت بدن جبران نمي كنـد        

و كاهش وزن هر دو در طول عمر اهميـت          اما واضح است كه انجام ورزش       
  .دارند

در هر صورت ورزش براي سالمت كساني كـه مشـكل اضـافه وزن              
 .دارند حتي اگر وزن هم كم نكنند مفيد است
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  بهانه اي براي شادي
  )كشيشيان(ويولت جواكيم :  ترجمه 

 ريدرز دايجست  :                          منبـع    

فنجان قهوه مطلوب شما نه تنها ضرري براي سالمت 
  شما ندارد بلكه مفيد نيز هست 

 
  موارد مربوط به سقط جنين

محققين كانادايي در مورد ارتباط قهوه با سقط جنين به اين نتيجه رسيده 
اند كه خانمهـــاي حامله اي كه روزانه به ميزان دو فنجان كافئين مصرف مي 

تر از خانمهايي كه كمتر از اين ميزان مصرف ميكره  درصد بيش36كرده اند 
  .اند دچار سقط جنين مي شده اند

اغلب خانمهايي كه دوران حاملكي طبيعي و عادي مي گذرانند ميل به 
  فنجان 6 – 5و آنهايي كه  روزانه بيش از .نوشيدن قهوه را از دست ميدهند 

  . گيرند قهوه مصرف مي كنند ممكن است در معرض سقط جنين قرار
  

كافئين يك محرك بسيار خوب است كه هوشياري را افزايش مي دهد و 
  .باعث خوش خلقي در افراد ميگردد 

اشخاصي كه بيش از اندازه اي كه به آن عادت دارند مصرف كنند نا آرام 
عالوه بر آن ممكن است طي چند روز از لحاظ .  شده و نمي توانند بخوابند 

  .ه شونــــدجسماني به كافئين وابست
خانمهاي باردار يا آنهايي كه بچه شير ميدهند نبايستي روزانه بيشتر از دو 

  .فنجان قهوه بخورند
افرادي كه سوزش قلب يا اضطراب دارند بايستي آزمايش كنند تا متوجه 

بطور . بشوند مواقعي كه قهوه مصرف نميكنند وضع مزاجي آنها چگونه است 
  .جان عادي قهوه مشكلي ايجاد نميكند معمول مصرف روزانه تا سه فن

نكاتي كه شركتهاي ارائه دهنده خدمات تلفن 
  همراه به شما نمي گويند

اگر يكي از استفاده كنندگان تلفن همراه هستيد و يا تصميم داريد به 
زودي به اين گروه به پيونديد ، بهتر است بدانيد كه شركتهاي ارائه دهنده 

  .دهند كه شما هرگز سر از راز آنان در نياوريد خدمات تلفن همراه ترجيح مي
  
  هنگام اتفاقات اورژانس روي آنان حساب نكنيد  -1

عده زيادي از استفاده كنندگان تلفن همراه بر اين باورند كه دستگاه آنها 
اين نظري بود كه يك پرستار .  مي تواند باعث نجات زندگي آنان گردد 

 كنار يك پيست پياده روي بود متوجه داشت، زماني كه در حال رانندگي در
او سعي كرد با تلفن همراه خود . مردي شد كه بيهوش بر روي زمين افتاد

اولين مركز اورژانس بايستي اين تلفن را جواب . شماره اورژانس را بگيرد 
ميداد در حاليكه اپراتوري در منطقه اي ديگر جواب داد و تا زماني كه گروه 

گذشت و متاسفانه شخصي كه حمله قلبي به او دست كمك رسيد مدت زماني 
  .   داده بود  درگذشت

اگر بر اين باوريد كه مي شود به تلفن همراه تان در همه موارد اضطراري 
  .تكيه كنيد بايستي تجديد نظر كنيد 

حتي اگر موفق شويد به موقع تماس برقرار كنيد بازهم ممكن است 
ر مواقع اضطراري اداره پليس نمي تواند اغلب د. مشكالتي وجود داشته باشد 

  .محلي را كه برخي تماسها برقرار شده است  رديابي كند 
  
  تلفن همراه هرگز نمي تواند جايگزين تلفن ثابت خانگي شود     -2

آيا تا بحال به فكر اين رويا كه به خانه برويد و تلفن ثابت خود را قطع 
 بوده ايد ؟ در صورتي كه اعضاي به اميد تلفن همراه باشيد” كنيد و كامال

خانه شما كه ممكن است سه يا چهار نفر باشند وضعيت ديوانه كننده اي پيش 
همواره در مواقع برقراري تماس و بالعكس بايستي در مورد . خواهد آمد 

  .هزينه هاي باالي آن محتاط باشيد 
  
  
  نواحي كور تلفن همراه ، روزگار شما را تيره خواهد كرد  -3

 در بعضي نواحي كمي از شهر خارج شديد ديگر نمي توانيد تماس اگر
اين وضعيت ممكن .  برقرار كنيد و يا برعكس تماسي با شما برقرار نمي شود 

در آمريكا مناطقي كه شركتهاي مختلف .  است چند روز ادامه داشته باشد
ارائه دهنده تلفن همراه سرويس ميدهند فـــرق مي كند ، بايستي مواظب 
باشيد كه جاهايي كه مي رويد در حيطه سرويس دهي شركت تلفن همراه شما 

در قراردادهاي بعضي از اين شركتها قيد شده است كه جهار در .  باشد 
صدكشور تحت پوشش نمي باشد ، بنابراين شما بايستي دقت كنيد مناطقي كه 
ما شما تــــردد مي كنيد و براي شما مهم است تحت پوشش تلفن همراه ش

  .باشد 
  
  افراد گيج بهترين مشتريهاي ما مي توانند باشند  -4

”  “ هزينه هايي با نامهاي مختلف در صورت حساب شما ثبت مي شود مثال
يا  اسامي ديگر ، مشتركين بايستي ”   تماسهاي محلي ”  “ تلفن بين شهـري 

  .انعطاف پذيري باشند و اين هزينه ها را اهميت ندهند 
  
  رانندگي با تلفن همراه صحبت نكنيددر هنگام   -5

پزشك جراحي بعد از يك عمل خسته كننده ، دير وقت شب به منزلش 
راننده پشت سرش كه مشغول . مي رفت كه پشت چراغ قرمز توقف كرد 

صحبت با تلفن همراه بود از عقب محكم به ماشين او كوببد و حتي زماني هم 
  .كه پيــــاده شد هنوز مشغول صحبت بود 

با وجود اينكه سازندگان تلفن همراه دستگاهي درست كرده اند كه مي 
  ولي (speaker phone)توانيد در هنگام رانندگي در آن صحبت كنيد 

  .ريسك تصادف خيلي زياد مي باشد 
تلفن همراه فقط براي مكالمات كوتاه و فوري بايستي استفاده شود و 

  .ر لحظه صحبت را قطع كند كسي كه در حال رانندگي است بايستي بتوانده
  
  
  اين تفكر در مردم ايجاد ميشود كه شخص سبك مغزي هستيد  -6

آيا زماني كه تلفن همراه شما در اجتماعات زنگ مي زند شما خود را 
در . آدم مهمــي احساس مي كنيد، بهتر است در اين مورد تجديد نظر كنيد 

مردم . حبت شد كنسرتي شخصي تلفن همراهش را بدست گرفت و مشغول ص
خيلي مضحك . بسيار عصباني شدند و سرانجام او را از سالن بيرون انداختند

است كه پول زيادي براي بليط كنسرت پرداخت نمائيد و بجاي آن صحبت 
اكنون در بيشتر مكانها استفاده از تلفن .  نفر بغل دستيتان را گوش دهيد 

  .همراه ممنوع ميباشد 


