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با علي اصولي
 مديرعامل شركت 
نفت خزر 

 كشف گاز در خزر 
به معجزه 
گفت وگو با شبيه بود

آزيتا حاجيان
بازيگر نقش ثريا

آموزش

14

تا به حال چنين نقشي چقدر انگليسي بلدي؟
نداشته ام يادگيرى زبان انگليسى 

براى بسيارى از
 دانش آموزان

 به آرزويى محال 
تبديل شده است

هشدار مقامات 
سابق سيا به اوباما
آمريكا نبايد به جنگ كشوري برود كه 3 برابر عراق 

وسعت دارد
ــابق اياالت  ــات اطالعاتي س ــي از مقام گروه
ــاراك اوباما، رئيس جمهور  متحده طي نامه اي به ب
ــارها براي  ــتند كه در برابر فش ــكا از وي خواس آمري
ــك جنگ  ــدن در ي ــران و درگير ش ــه اي ــه ب حمل

طوالني مدت ديگر مقاومت كند.
به گزارش فارس و به نقل از كنسرتيوم نيوز، در اين 
ــاي فيليپ جرالدي، ري مك گاورن،  نامه كه به امض
ــام مائرتنز، اليزابت موري  ــن راولي، آن رايت، ت كولي
ــيده، آمده است: ما به عنوان  ــل رس و ديويد مك ميش
ــابقه  ــال س افرادي خبره كه روي هم رفته صدها س
اطالعاتي، سياست خارجي و مقابله با تروريسم داريم، 
ــتيم كه بدفهمي برخي واقعيات منجر  نگران آن هس
ــما به آغاز جنگي ديگر ترغيب شويد.  در  شوند كه ش
ادامه اين نامه آمده است: ما نظاميگراني را مي بينيم كه 
ــورهاي مسلمان را به عنوان  يكي پس از ديگري كش
تهديدي براي امنيت اياالت متحده مطرح مي كنند. 
ــودان، سومالي، يمن،  ــته از حمله به س اينان در گذش
ــتان، ليبي و افغانستان و همچنين حمله  عراق، پاكس
ــرائيل به سوريه، لبنان و نوار غزه حمايت كرده اند.  اس
ــزارش جديد آژانس بين المللي انرژي  اين بار آنان گ

ــك قرار داده اند تا نشان دهند ايران  اتمي را مستمس
ــالح هسته اي بوده و تهديدي بزرگ  در حال توليد س
ــاوران نظامي و  ــت. البته مش براي اياالت متحده اس
ــما روشن  ــما بخوبي مي توانند براي ش اطالعاتي ش

كنند كه اين گزارش اخير چه مي گويد؟

ــتمرا از  ــاره به اين كه آژانس مس در اين نامه با اش
ــي به عمل آورده و فعاليت هاي هسته اي  ايران بازرس
ــت: محمد  ــده اس ــرل دارد، آم ــت كنت ــران را تح اي
البرادعي، مديركل سابق آژانس انرژي اتمي و دارنده 
ــت كه من باور ندارم  جايزه صلح نوبل اخيرا گفته اس

ايران خطري بالفعل و آشكار باشد.
ادامه در صفحه 2 جاي خالي آزمايش ايدز پيش از ازدواج 

برخي معتقدند نبود آزمايش ايدز پيش از ازدواج براي شروع زندگي خطرساز است، اما متخصصان اين آزمايش را ضروري نمي دانند
مستوره برادران نصيري / گروه  جامعه

ــر، براي همه  ــال هاي اخي ــش آمار ايدز در س افزاي
نگران كننده است؛ اما وقتي اعالم مي شود كه بيش از 50 
درصد موارد جديد ابتال به ايدز مربوط به افراد زير25سال 
است، اين نگراني ها بخصوص براي خانواده ها چند برابر 

مي شود؛ زيرا به دليل نبود آزمايش اجباري بيماري هايي 
چون ايدز و هپاتيت پيش از ازدواج، بسياري از افرادي كه 
ازدواج مي كنند از بيماري شان بي خبرند.  هفته گذشته 
ــي اعالم شد رفتارهاي پرخطر به گروه سني  در همايش
ــالگي  ــال كاهش يافته و نوجوانان از 15 س 15 تا 22 س
ــتند. اين عدد  در معرض خطر ابتال به ويروس ايدز هس

ــا را نگران مي كند كه  ــا از اين جهت خانواده ه و رقم ه
جوانانشان در معرض خطر قرار مي گيرند. اما اين بحث 
ــراه دارد كه هر چند وقت  ــاله ديگر هم به هم يك مس
ــدن آزمايش  ــر زبان ها مي افتد؛ اجباري ش يك بار بر س

ايدز پيش از ازدواج.
موافقان اجباري شدن آزمايش ايدز پيش از ازدواج 

معتقدند با افزايش آمارهاي ابتال به اين بيماري و در نظر 
گرفتن تعداد جوانان در سن ازدواج، بهتر است با اجباري 
شدن اين آزمايش از يك سو جلوي تولد نوزادان مبتال 
ــوي ديگر  ــود و از س ــروس اچ آي وي گرفته ش ــه وي ب

اطمينان خاطري براي خانواده ها فراهم شود.
ادامه در صفحه 17

ليزر هميشه 
پوستتان را 
جوان نمي كند

مقابله با عوامل فرسايشي پوست 
شرط اساسي در حفظ سالمت هميشگي 

اين عضو از بدن است
ــايندي در زندگي  ــچ گاه اتفاق خوش ــري هي پي
ــان ها زيبايي و جواني را دوست  ــت. همه انس نيس
دارند و به محض رسيدن به ميانسالي به شيوه هايي 

براي جوان شدن پوست خود مي انديشند. 
ــراي جوان  ــاي زياد ب ــن تقاض ــه دليل همي ب
ــات فريبنده اي در  ــروزه تبليغ ــت كه ام ماندن اس
ــي  ــايت هاي اينترنت ــواره اي، س ــبكه هاي ماه ش
ــردم را به  ــود دارد كه م ــريات وج ــالت و نش و مج
ــتفاده از روش هاي مختلف براي جوان شدن و  اس
رفع چين و چروك پوست فرامي خواند. از استفاده از 
انواع ماسك هاي گياهي گرفته و مصرف داروهاي 
ــروز كه  ــروك تا ام ــاي ضدچ ــيميايي و كرم ه ش
ــتفاده از شيوه هاي نوين مانند ليزر به جنگ عليه  اس

چين و چروك پوست آمده است. 
ــه پاسخگو نيست و گاه  اما اين روش ها هميش
ــت،  ــه جاي از بين بردن چين و چروك هاي پوس ب

عوارضي تازه را براي پوست به وجود مي آورد. 
ــان، همه جراحي هايي كه به  به گفته متخصص
ــدن روي پوست صورت  منظور زيبايي و جوان تر ش
مي گيرد، اگر توسط متخصصان و پزشكان اين رشته 
ــود، ممكن است پيامدهاي ناخوشايندي  انجام نش
ــياري از  ــه امروزه بس ــژه اين ك ــد. بوي ــته باش داش
ــگاه ها نيز با استفاده از دستگاه هاي  صاحبان آرايش
ــتي و غيراستريل براي  ليزر در محيطي غيربهداش
ــكالتي پديد مي آورند.  ــدگان خود مش مراجعه كنن
متخصصان پوست، مو و زيبايي بر اين عقيده اند كه 
استفاده از انواع ليزرها براي جوان شدن پوست و رفع 
چين و چروك آن، اگر به درستي انجام نشود، ممكن 
است زخم هايي در سطح پوست ايجاد كند و عوارض 

جبران ناپذيري براي آنها به وجود آورد.
ادامه در صفحه 16

نامه انجمن اسالمي دانشجويان مستقل 
به ضرغامي

انجمن اسالمي دانشجويان مستقل 8 دانشگاه 
كشور در نامه اي به رئيس رسانه ملي خواستار توجه 

به همه گروه هاي فعال در انتخابات شدند.
ــي از  ــاد از يك ــا انتق ــه ب ــن نام ــي از اي در بخش
ــيما كه به تبيين آرايش سياسي  برنامه هاي صداوس

ــا در صحنه انتخابات آينده مجلس پرداخته  گروه ه
بود،  آمده است: با نام نويسي كانديداهاي انتخابات 
مجلس شوراي اسالمي، اولين برنامه ها نيز از سوي 

صداوسيما آغاز به كار كرد.
ادامه در صفحه 2

قزوين (8 صفحه)، كرمانشاه، همدان
و شهرستان هاي اسالمشهر و رباط كريم 5
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تاكيد ايران بر ضرورت برگزاري اجالس فوق العاده كميته قدس 
ــه اكمل الدين  ــورمان در پيامي ب ــور خارجه كش وزير ام
احسان اوغلو، دبيركل سازمان همكاري هاي اسالمي ضمن 
حمايت از بيانيه سازمان همكاري هاي اسالمي در محكوميت 
ــتي مبني بر اعالم قدس به  ــت رژيم صهيونيس مصوبه كنيس
ــتي، خواستار برپايي اجالس  عنوان پايتخت رژيم صهيونيس
فوق العاده كميته قدس سازمان همكاري هاي اسالمي براي 

بررسي اين موضوع شد. 
ــدام رژيم  ــر صالحي اين اق ــا، علي اكب ــزارش ايرن ــه گ  ب
ــوق تفكيك ناپذير ملت  ــتي را تجاوز جدي به حق صهيونيس

فلسطين و نقض آشكار حقوق بين الملل دانست. 
ــتن  ــي و تمايل نداش ــه جهان ــكوت جامع ــي، س صالح
ــن توطئه رژيم  ــب به اي ــاي بزرگ در واكنش مناس قدرت ه

ــمرد و موضع مناسب  ــتي را غيرقابل پذيرش برش صهيونيس
ــالمي در اعالم حمايت از حقوق  ــازمان همكاري هاي اس س
مردم فلسطين و حفاظت از نمادهاي اسالمي و تاريخي شهر 
قدس و اعالم محكوميت اين اقدام صهيونيست ها را برآورنده 
انتظار حقيقي همه اعضاي سازمان كنفرانس اسالمي دانست 

و بر پيگيري جدي اين موضوع تاكيد كرد. 

« ستايش پروردگار» 
رونمايي شد
صفحه5

جم
جام 

ي / 
ادق

ن ص
بهم

س: 
عك


	page01
	page02
	page03
	page04
	page05
	page06
	page07
	page08
	page09
	page10
	page11
	page12
	page13
	page14
	page15
	page16
	page17
	page18
	page19
	page20

