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  اخذ مجوز چند رشته تحصیلی جدید 
ایجـاد  بـا    شورای گسترش آموزش عالی      ،معاونت آموزشی بنابر اعالم   

  :موافقت نمودشرح زیر های جدید در دانشگاه زنجان ب رهدو
  رشته ریاضی گرایش جبر و آنالیز در مقطع دکتری -1
 رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد  -2

 کارشناسیرشته آمار در مقطع  -3

رویداد این موفقیت بزرگ را بـه ریاسـت دانـشگاه، معاونـت محتـرم               
هـای فـوق تبریـک        ها و کلیه اساتید رشـته       آموزشی، رؤسای دانشکده  

  .نماید عرض می

  
   استاد دانشگاه روستورک آلمان در دانشگاه زنجان

پروفسور هاشمی استاد دانشگاه روستوک آلمان در مراسـم سـخنرانی           
هـای    حفظ محیط زیست با بازیافت و امحـاء زبالـه         «ن  خود تحت عنوا  

در دانـشگاه زنجـان     » صنعتی به روش بیولوژیکی     عمومی شهری و نیمه   
 میلیـارد   20گفت که اساس و پایه مطالعات بیولوژیکی این است کـه            
 در   و رسـد   تن برگ و شاخه و دیگر مواد گیاهی عمرشان به پایان مـی            

ی شوند کـه دوبـاره بـه چرخـه          داه تبدیل به موا   کمتر از سه م   عرض  
هـا محـسوس      گردند بدون اینکه این امر حتی برای انسان         طبیعت بازمی 

  . باشد
مـورد بازیافـت    از طبیعـت در  وی در ادامه گفت که، ما با الگوگیری

 زباله و تبدیل آن به مواد اولیه، کار را به صورت آزمایشگاهی شـروع 

تـا  1974هـای      در سـال   کردیم و در سطوح باال در شهر ارزروم ترکیه        
   .نمودیم  این کار را عملی1976

محـصوالت کـشاورزی بـا بـه        : استاد دانشگاه روستوک آلمان گفـت     
   . درجه رشد می کنند180 الی 30کود شیمیایی، بین  کارگیری

زباله در جهان سـوم را وجـود گازهـای     وی یکی از معضالت بزرگ
باعـث از بـین رفـتن     این گاز: متان به طور وسیع دانست و اضافه کرد

   .شود پوشش گیاهی می
مسئله دوم در امر امحـاء  : داشت این عضو هیئت علمی دانشگاه اذعان

درجـه،   85 الـی  60ای است که با درجه حـرارت  زباله، وجود شیرآبه

جسم زباله را به صورت مایع در می آورد و سپس به صورت بخار بـه              
   .کند هوا متصاعد می

اء وی مسئله سوم در امح    
زباله را عدم تفکیـک در      
 مبــدأ دانــست و اظهــار

ما به ایـن نتیجـه      : داشت
ایم که تفکیک باید      رسیده

   .در مقصد انجام گیرد
   : تـصریح نمـود   هاشـمی 

 قسمت از مواد بازیافتی     8
بــه چرخــه بازرگــانی   

گردد و یک قـسمت       برمی
   .شود  ماه به کود تبدیل می6صورت ماده آلی خشک، با گذشت  نیز به

روستوک آلمان ورود کاالهـای پالسـتیکی بـه داخـل      درس دانشگاهم
عـاملی بـرای ایجـاد مراکـز      رویه را داری و مصرف بی جامعه سرمایه

هـای   حـل  متعدد دفع زباله دانست که دانشمندان مجبور به کـشف راه 
شـایان ذکـر اسـت در ایـن      .علمی جهت مقابله با این امرگردیده اند

  . و هلند نیز حضور داشتندمیهمانانی از آلمان مراسم

  
   تبریز-گشایش فاز دوم آزادراه زنجان

 کیلومتر بـا حـضور دکتـر        173 تبریز به طول     -آزادراه زنجان فاز دوم   
  .رسیدبردارى  جمهور به بهره سعیدلو، معاون اجرایى رئیس

به نقل از شرکت ساخت و توسعه زیربنایى        » ایران«به گزارش خبرنگار    
 کیلـومتر،   285 تبریـز بـه طـول        -ادراه زنجـان    حمل و نقل کشور، آز    

نخستین آزادراه کوهستانى و یکى از بزرگترین طرح هاى راهسازى بـا            
 قطعه در دسـت     16 مهندس مشاور داخلى در      5 پیمانکار و    12حضور  

 83 کیلومتر در سال     81فاز اول این آزادراه به طول       . ساخت بوده است  
بـه  )  بستان آبـاد   -سرچم(م آن   بردارى قرار گرفت و فاز دو      مورد بهره 

  . رسیدبردارى بهرهبه مرحله  کیلومتر 173طول 
 تبریـز قـسمتى از آزادراه سراسـرى تهـران، قـزوین،             -آزادراه زنجان 

زنجان، تبریز، مرز بازرگان و همچنین بخشى از راه ابریـشم محـسوب             

  هفته نامه    
  خبری  
  فرهنگی   

    دانشگاه زنجان

Zanjan 

University 

 

 86 پاییز-4شماره 

  :خوانید در این شماره می
اخذ مجوز چند رشته تحصیلی      

  جدید در دانشگاه زنجان
اســتاد دانــشگاه روســتوک    

  آلمان در دانشگاه زنجان
ــشایش فـــاز دوم آزادراه    گـ
  ریز تب-زنجان
گزارش عملکرد دفتر خیـرین      

  و دستور ریاست دانشگاه
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 بـا مـشارکت     75 هزار میلیـارد ریـالى در سـال          2این طرح   . شود مى
لى، صادرات و رفاه کارگران در دستور کار قرار گرفت و           هاى م  بانک

 با اعمال تغییراتى، سهم مشارکت وزارت راه و ترابرى بـه            84در سال   
بازگـشت  .  درصـد تغییـر یافـت      60 درصد و بخش خصوصى بـه        40

گذاران این طرح از طریق عـوارض از آزادراه خواهـد            سرمایه سرمایه 
بـردارى   ا در طـول دوره بهـره      بود که وظیفه نگهدارى از کل مـسیر ر        

  .برعهده دارند

   زنجانگزارش عملکرد دفتر خیریه موعود دانشگاه
  مقدمه

پس از دریافت گزارش عملکـرد دفتـر خیریـه          ریاست محترم دانشگاه    
 شـدن کـار دفتـر خطـاب بـه معاونـت             پربارموعود دانشگاه و جهت     

ـ  ،اند که در ادامه     هایی نموده   دانشجویی و فرهنگی توصیه    دا دسـتور    ابت
ریاست دانشگاه و سپس گزارش ارایه شده توسط دفتر خیریـه جهـت             

  .آگاهی و اطالع همکاران گرامی آمده است
  

  

  معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی؛
  

ضمن تشکر از تهیه این نامه و آقای محمدی، حال که ایـن تـشکیالت      
ت جایگاه واقعی خود را پیدا کرده است الزم است با جدیت تمام جه            

توان سمیناری تحت عنـاوین       میدرضمن  . جذب منابع مالی اقدام شود    
مختلف با همکاری کمیته امداد و بهزیستی در دانشگاه بطـور گـسترده             

هـایی   کمـک . و از این طریق منابع مالی خوبی جذب کرد    نمود  برگزار  
هم که به دانشجویان در دو ترم گذشته از طرف معاونت شـده از ایـن                

  %چوب آورده شودترم در این چار
  علیرضا نداف اسکویی
  رییس دانشگاه زنجان

  

  
از بدو تأسیس تـا پایـان       . شود  عملکرد این دفتر به دو دوره تقسیم می       

از آبـان  و ) زمان تصدی همکار بازنشسته حاج آقـا پارسـا    (1384مهر  
باشـم کـه      تاکنون که بنده در خدمت عزیزان خیر و مددجو مـی           1384

رد اعالمی مندرج در نـشریه رویـداد دوازدهـم           از رویک  8براساس بند   
منظم کردن سیستم اداری و چرخه فعالیت امور        " با عبارت    1384پاییز  

کیل پرونـده بـرای     های مورد نیاز کاری و تش       خیرین از طریق تهیه فرم    
سـازی عملکـرد      رین، تنظیم اسناد مالی بـرای شـفاف       یخمددجویان و   

ها و    العیهدر این راستا اط   .  جهت اعتمادسازی عنوان شده بود     "خیرین
که با لطف   (حضور همکاران محترم ارسال گردید      هایی تهیه و ب     گزارش

). یدالهی، موجب سه برابر شدن تعداد خیرین محترم نسبت به قبل گرد           
عمل آمده قرار بود یـک واحـد خوابگـاه دخترانـه بـه              های ب   با پیگیری 

ای دانـشگاه    مترمربع توسط حاج آقا نجفی مرحـوم بـر         3000مساحت  
ساخته شود که کلنگ احداث آن را خود آن مرحوم با حـضور وزیـر               

 به زمین زدنـد و      8/2/1385محترم علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ        
عملیات اجرایی آن تا مرحله فونداسیون پیش رفت که متأسـفانه عمـر             

بعد از فوت ایشان، ورثـه      . ایشان وفا نکرد و به رحمت ایزدی پیوستند       
ـ        در م  ضیه سـاخت خوابگـاه نیـز       اترک مدعی شده و با شکایت آنها ق

ی دادگاه گردید که البته پیگیری این امور چون صـورت           موقوف به رأ  
همچنین با همـاهنگی    .  خارج است  حقوقی پیدا کرده از عهده این دفتر      

عمل آمده، خیر محترم جناب آقای رجبعلی مقدم پرداخـت مـستمری            ب
همچنــین بــا . انــد دهدار شــ د را عهــده نفــر از دانــشجویان نیازمنــ10

پرداخـت  ) عـج (عمل آمده، مؤسسه خیریه مهدی موعود       های ب   پیگیری
. انـد   نموده نفر از دانشجویان محترم سادات نیازمند را تقبل          5مستمری  

نژاد در تهران نیـز   عمل آمده، بنیاد فرهنگی مصلی    همچنین با هماهنگی ب   
 نفـر   3 نفـر کارشناسـی و       5( نفـر از دانـشجویان       8هر ترم به تعـداد      
 ریـال   000/500/1کمک هزینه تحـصیلی بـه مبلـغ         ) کارشناسی ارشد 

) مقطـع کارشناسـی ارشـد     ( ریـال    000/000/2و  ) مقطع کارشناسـی  (
 نفر نیـز از محـل کـسورات واریـزی           81مستمری  . نمایند  پرداخت می 

 نفـر مـذکور     23شود که با احتساب       همکاران محترم خیر پرداخت می    
           باشـــد   نفـــر مـــی104اد تحـــت پوشـــش جمعـــاً تعـــداد افـــر

که این تعداد بیش از پنج برابـر تعـداد افـراد تحـت پوشـش قبلـی                  (
  .)باشد می

 نفری کـه از     8غیر از   (مبلغ مستمری پرداختی همه افراد تحت پوشش        
) نماینـد   ینه تحـصیلی دریافـت مـی      نژاد کمک هز    بنیاد فرهنگی مصلی  

باشد، که البته ما به کمی ایـن مبلـغ اذعـان               ریال می  000/100ه  انیهما
که خود این مبلـغ بـیش از        (  ریال   000/500/6داریم، با جذب ماهیانه     

تـوانیم مقـدار       نـه مـی    )جذب ماهیانه قبل بوده است    چهار برابر میزان    
از . مستمری و نه تعداد افراد تحت پوشش را بیش از این افزایش دهیم            

این دفتر با تصویب هیأت رییسه محترم       ) 86-87(جدید  سال تحصیلی   
 با رویکـرد فعـال نمـودن        26/3/86در مورخ   /6304در مصوبه شماره    

 محترم دانشجویی ادامه    شورای خیرین فعالیت خود را زیر نظر معاونت       
ــد داد ــر    خواه ــی دفت ــاران قبل ــیله از همک ــه بدینوس ــاب ، ک             جن

ـ  آقایان دکتر صرافی     آمـده و    صـارمی تقـدیر و تـشکر بعمـل           رو دکت
  .گرددهای ایشان در شورا استفاده  از نظرات راهنماییامیدواریم 

 ت شریف همکاران گرامی را نداشـتیم و   در این مقال قصد تصدیع اوقا     
 برسـانی و ارائـه گـزارش کـار بـا هـدف جـذ                تنها به جهت اطالع   

ه ما معتقدیم کـه ایـن       البت. های بیشتر، ناچار به اطاله کالم شدیم        کمک
های ناچیز به مددجویان عزیز صرفاً جنبه مسکّن ضعیفی دارد تـا              کمک
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االمکان بتوانند سدّجوع کنند والّا بایـد بـرای ایـن معـضل فکـر                 حتی
  .اساسی کرد که از عهده این دفتر خارج است

باشـد؟    آیا افراد نیازمند دانشجویی این دانشگاه بـه همـین تعـداد مـی             
 برای تحـت     و شود  بینی می   بیش از دو یا سه برابر تعداد پیش       مسلماً نه،   

پوشش قرار دادن آن نیاز به دو سه برابر شدن میـزان جـذب موجـود                
سعی و تالش خود را در ایـن      داریم  ما تا آنجایی که در توان       . باشد  می

   .نماییم میکار مصروف
اد همچنین با توجه به ایده خود در رویکرد اعالمی مـذکور بـرای افـر              

تحت پوشش خود پرونده منظم، متشکل از درخواست عضویت اسـناد           
  .، تشکیل دادیم)که همه ابداعی بوده است(مالی و خالصه پرونده 

نحوه پرداخت مستمری ماهانه مددجویان محترم نیز از طریق واریز بـه            
ای در    گیـرد، تـا هیچگونـه دغدغـه         حساب عابر بانک آنان صورت می     

  .ک نداشته باشندمراجعه به دفتر و بان
اینک که به فضل الهی توفیق صیام و قیام، تالوت قرآن و قرائت دعـا               
پیدا کردیم وقت آن رسیده است که درصدد جامه عمل پوشـاندن بـه              

اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشـبع       :  شویم دعاهای خود در این ماه شریف     
 که  باشد... ، اللهم اقض دین کل مدین     کل جائع، اللهم اکس کل عریان     

االمـور اال   ابـی اهللا ان یجـری    : بفرمـوده .  شـویم  ما اسباب اجابت دعـا    
باسبابها خداوند متعال ابا دارد از اجرای امور بجـز از طریـق اسـباب               

  .آنها
از همکاران گرامی خیر که ما را در انجام این وظیفـه خطیـر              : در پایان 

یـشان  عمل آورده و برااند سپاسگزاری و قدردانی ب   نمودهکمک و یاری    
از دیگر همکاران گرامـی     . نماییم  از خداوند منان اجر جزیل مسئلت می      

ـ        که اطالعیه و فرم جذب کمک      ا های همکاران به حضورشان نرسیده ی
ن و   انتظار همیـاری فرزنـدان یـا خـواهرا         ،اند  اخیراً به جمع ما پیوسته    

 مـسئولین    از   الخـصوص   علـی .  دارم برادران دانشجوی نیازمند خود را    
هـای مـادی و معنـوی         ها و حمایت    دانشگاه، امید است با کمک    محترم  
در جهـت رفـع فقـر و        ) محور  با توجه به سیاست دولت عدالت     (خود  

  .محرومیت بیش از پیش این دفتر را یاری نمایند
   بانک تجارت شعبه دانشگاه زنجان1703051258: شماره حساب دفتر خیریه

  حسین محمدی
  اه زنجانمسئول دفتر خیریه موعود دانشگ

  
  از سوى صندوق حمایت از پژوهشگران

 هاى تحقیقاتى کشور اعالم شد  اولویت
هـاى علـوم     هایى کـه در زمینـه       از این به بعد طرح     -گروه اجتماعى   

انسانى، علوم پزشکى و دامپزشکى، علـوم زیـستى، فنـى و مهندسـى،              

هاى صندوق حمایـت     گروهى باشند، مشمول کمک    کشاورزى و میان  
  .شوند ران مىاز پژوهشگ

هاى صندوق حمایت از پژوهشگران کشور با بیـان          مدیر ارزیابى طرح  
این مطلب در جمع خبرنگاران با تأکید بر نقش این صندوق در هدایت             

طبق اساسنامه، یکى از اهداف این صندوق،       : هاى پژوهشى گفت   طرح
منـدى   ها و خدمات به پژوهشگران داخل و خارج و بهـره           ارائه کمک 

 نتایج تحقیقاتى است که در این زمینه فراخوانى و بـه مراکـز              کشور از 
و گردیده اسـت    هاى سراسر کشور ارسال      فرهنگى و علمى و دانشگاه    

هـاى   هـاى خـود را در زمینـه         طـرح  هاز محققان خواسته شـد    در آن   
  .گانه فوق به این مرکز ارسال کنند شش

طرح ارسـال    1064 تاکنون   1383از سال   : اکبر عنایتى افزود   دکتر على 
 طـرح در    47 طرح مصوب شـده کـه        297شده است که از این تعداد       

هاى ارائه شـده از       درصد طرح  35: وى تأکید کرد  . مرحله نهایى است  
 دانشگاه و مراکز علمى کشور متعلق بـه مراکـز فرهنگـى و            117سوى  

هـا    درصد مربوط بـه سـایر اسـتان        65هاى تهران و     علمى و دانشگاه  
  .است

  

  رییس جمهور ابالغیه 
  فارسی در دانشگاه ها زبان تدریس بهبر لزوم 

رئیس جمهور و رئـیس شـورای عـالی          ،نژاد  محمود احمدی دکتر  : مهر
ای را ابالغ کرد که بـر اسـاس آن تـدریس در               انقالب فرهنگی مصوبه  

برای همه دانـشجویان    ها و مؤسسات آموزش عالی کشور          دانشگاه  همه
  .ی انجام شود به زبان فارسدبایاعم از ایرانی و غیرایرانی 

  

  اتمی روسیه  رییس آژانس فدرال انرژی
  :اایسن با وگو  رگفتد

  .آمیز بود موفقیت مذاکرات با مقامات ایرانی
آژانـس فـدرال انـرژی اتمـی روسـیه، دربـاره        سرگئی کرینکو رییس

موضوعات مختلـف   صورت گرفته بین ایران و روسیه درباره مذاکرات
 های جالبی را صحبت« :اه بوشهر، به خبرنگار ایسنا گفتازجمله نیروگ

  »انجام دادیم
الوروف وزیـر    او   و به همراه  شنبه پوتین رییس جمهور روسیه        روز سه 

امور خارجه روسیه و سرگئی کرینکو رییس آژانس فدرال انرژی اتمی           
 دریای خـزر  اجالس سران کشورهای ساحلیجهت شرکت در  روسیه

 .ودبه تهران سفرکرده ب

کـه طـی    بر این ها مبنی زنی حضور کرینکو باعث شد که بحث و گمانه
ای ایران    ی هسته   سفر پوتین به ایران، مقامات دو کشور در مورد پرونده         

. وگو کنند تقویـت شـود    ای بوشهر بحث و گفت بحث نیروگاه هسته و
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ی  ها منتشر شد که کمیتـه  تلکس خبرگزاری  اخباری بر روی،بعد از آن
انـدازی نیروگـاه    راه ی رفـع موانـع   بین ایران و روسیه در زمینهکاری 

  .اند  یکدیگر مذاکره کرده بابوشهر تشکیل شده و طرفین

ساحلی دریـای   به گزارش ایسنا، بعد از پایان اجالس سران کشورهای
ایران و روسـیه دور اول مـذاکرات خـود را در            رؤسای جمهور   خزر،  

ز کردند که در این مذاکرات در کنار ی سعدآباد آغا حافظیه ی مجموعه
جمهـور و   ثمره هاشمی،مشاور ارشد ریـیس  نژاد عالوه بر دکتر احمدی

آقازاده رییس سازمان انرژی اتمی ایران و در کنـار پـوتین عـالوه بـر                
فـدرال   ی آن کشور، سرگئی کرینکو ریـیس آژانـس   وزیر امور خارجه

دو چهره در طـول   و حضور این     .انرژی اتمی روسیه نیز حضور داشت     
شد که این تصور هرچه بیشتر تقویـت شـود کـه     این مذاکرات باعث

ی ایران و روسـیه   رتبه عالی یکی از محورهای اصلی مذاکرات مقامات
  .ای ایران و نیروگاه بوشهر است ی هسته ی پرونده مسأله

خبرنگار ایسنا در پاسخ  وگو با کرینکو پس از انجام مذاکرات در گفت
له، ایـن   ب«: آمیز بود؟ گفت    وگوها موفقیت   وال که آیا این گفت    به این س  
  ».شاءاهللا نتایجی نیز خواهد داشت آمیز بود و ان ها موفقیت صحبت

پوتین در پاسـخ   ی رییس جمهور نیز در جمع خبرنگاران بعد از بدرقه
 ای ایران و روسیه و به سواالت مکرر آنها در ارتباط با مذاکرات هسته

مذاکراتی کـه مـا انجـام دادیـم مثبـت ،            « : بوشهر، گفت  بحث نیروگاه 
  ».بود سازنده ،خوب و هدفمند

ایـن مـذاکرات و    ای نتایج انشااهللا طی جلسه« :دکتر احمدی نژاد گفت
  ». شما اعالم خواهم کردهوگوها را ب گفت

ریـیس   مهنـدس رضـا آقـازاده،   )  شـهریور 20(درحدود یک ماه پیش 
 در آخرین اظهارات رسمی خود دربـاره        سازمان انرژی اتمی کشورمان   

در ) مهرمـاه 20حـدودا  (خبر داد که تا یک مـاه آینـده    نیروگاه بوشهر
اندازی نیروگـاه بوشـهر بـه اطـالع      راه گزارشی زمان ارسال سوخت و

 مهرماه زمان اتمام    24به   ارائه این گزارش ظاهرا       که مردم خواهد رسید  
 .سفر پوتین به ایران موکول شد

 زمـان   درباره ه گذشته با اظهارات متعدد مسووالن کشورماندر یک ما
ایـن  . ایـم   اندازی نیروگاه بوشـهر روبـه رو بـوده          ارسال سوخت و راه   

است که مقامات روسی در سازمان فدرال انرژی اتمی روسـیه   درحالی
اکسپورت این اظهـارات را مکـررا تکـذیب     و نیز شرکت اتم استروی

شده  ه کار ساخت نیروگاه بوشهر آغاز سال است ک30بیش از  .کردند
بـرداری از ایـن       اندازی و بهـره     است و در حدود یک دهه است که راه        

  .ها به تاخیر افتاده است روس نیروگاه از سوی
کـاهش فـشار سیاسـی     تواند تاثیر زیادی در اندازی این نیروگاه می راه

  .ته باشدآمیز ایران داش یی صلح ی هسته کشورهای قدرتمند علیه برنامه

بـه امـضاء    طبق آخرین توافق رسمی ایران و روسیه که سـال گذشـته  
  .اندازی شود رسید، نیروگاه بوشهر باید در آذرماه سال جاری راه

نیمه دوم دهه هفتـاد   اندازی این نیروگاه در مسووالن کشورمان عدم راه
 کننـد و عـدم   هـا اعـالم مـی    را متاثر از مشکالت فنی از سوی روس

را مـشکالت   ) شمـسی (ی هشتاد     های نخست دهه    دازی آن درسال  ان  راه
   .اند ها عنوان کرده روس  سیاسی کاریمالی و بعضاً

اتـم  «شـرکت   آمد که مقامـات  رییس جمهور روسیه درحالی به ایران 
 نیروگـاه    که اند  های گذشته بارها اعالم کرده      در ماه » استروی اکسپورت 

ـ  به دالیل فنـی ) ریآذرماه سال جا(موعد مقرر  در بوشهر   الی آمـاده وم
بـا ایـن حـال مـسووالن ذیـربط کـشور در        .داندازی نخواهد بـو  راه

نیروگـاه در موعـد    انـدازی  بینانه نسبت به راه خوش هایی بعضاً ارزیابی
 اند و در برابر اعالم مـسکو مبنـی بـر عـدم     مقرر ابراز امیدواری کرده

  .کنند داری می از دادن پاسخ خوداندازی نیروگاه صریحاً راه

  خبرگزاری دانشجویان ایران

قلبی را به میزان قابل  خوردن صبحانه خطر حمالت
  دهد توجهی کاهش می

خوردن صـبحانه،   : دهد  تحقیقات نشان می  
سبب مصرف کالری و کاهش خطر حمله       

  . شود قلبی می
به گـزارش سـرویس بهداشـت ودرمـان         

، )ایــسنا(خبرگــزاری دانــشجویان ایــران 
زنانی : دهد  نجام شده، نشان می   تحقیقات ا 

خورند، در طول     که دو هفته صبحانه نمی    
خورند که سـبب      روز غذای زیادتری می   

ــدن   ــسترول بـ ــزایش کلـ ــده و  افـ شـ
شان را در برابر انسولین، کاهش        حساسیت

دهـد کـه ایـن مـسئله باعـث بـروز              می
  . شود های قلبی می بیماری

ــل    ــدن را در مقاب ــبحانه، ب ــوردن ص خ
کند، لذا قلـب      س مقاوم می  خستگی زودر 

  . گیرد تحت فشار قرار نمی
زنانی کـه   : اند  محققان به این نتیجه رسیده    

خورند،   به طور مرتب هر روز صبحانه می      
انرژی کمتری نسبت به دیگر زنان مصرف       

بنابراین نیازی به خوردن نهـار و       . کنند  می
 زیرا غذای چرب یکی از عوامل خطرنـاک بـروز         . شام پرچرب ندارند  

  .باشد های قلبی می بیماری
  خبرگزاری دانشجویان ایران
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