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هوا پس است  نقش هاي بي رنگ را 
دوست ندارم

پرونده راديو  و   تلويزيون

10 9

گفت وگو با الهام پاوه نژاد 
بازيگر نقش عاطفه
 در سريال يلدا

پرونده جام جم درباره آلودگي هوا

21

ايران؛ هزار و
 يك شب طبيعت

تنوع جغرافياي طبيعي 
جانوري و گياهي ايران
 از كجا حاصل شده است؟

رهبر معظم انقالب:
دشمن شناسي 

مردم ايران 
اعجاب برانگيز 

است
ملت ايران در 22 بهمن قدرت و 

شادابي و فهم خود را به رخ جهانيان 
خواهيد كشيد

ــرت آيت اهللا خامنه اي رهبر معظم انقالب  حض
اسالمي ديروز در ديدار مسئوالن و كاركنان حفاظت 
ــلح، با اشاره به قطعي بودن  اطالعات نيروهاي مس
ــران و متوكلين و ياري  ــي در ياري صاب ــده اله وع
ــد: مصداق عيني  ــدگان دين خدا، تأكيد كردن كنن
ــالمي است  تحقق وعده الهي، نظام جمهوري اس
ــمن،  ــارها و طراحي هاي دش ــه به رغم همه فش ك
ــال اكنون يك نظام محترم،  ــت 34 س بعد از گذش
مقتدر، اثرگذار در مسائل منطقه اي و جهاني، داراي 
ــناس و لحظه شناس،  ملتي بزرگ، فهيم، دشمن ش

داراي پيشرفت هاي بزرگ علمي است. و
ــر اين كه بايد  ــالمي با تأكيد ب رهبر انقالب اس
ــرد و به ياري خداوند نيز  ــه خداوند متعال توكل ك ب
خوشبين بود، افزودند: جبهه استكبار تمام تالش و 
ــت تا از طريق تحريم ها  توان خود را بكار گرفته اس
ــارها، ملت ايران را وادار به تسليم كند اما اين  و فش
ــه و  ــل مي كنند زيرا نقش ــختي ها را تحم ملت س
تاكتيك دشمن و هدف راهبردي او را متوجه شده و 

براساس فهم و تشخيص صحيح، عمل مي كند.
ــان كردند:  حضرت آيت اهللا خامنه اي خاطرنش
ــالمي در شرايط  همانگونه كه پيروزي انقالب اس
ــال 57، مصداق تحقق وعده الهي بود،  ناباورانه س
ــدي و قدرتمندي  ــالمي و توانمن ادامه انقالب اس
ــه رغم همه  ــش يابنده آن نيز، ب ــرفت افزاي و پيش
ــمني عميق  ــنگين و دش ــارهاي س تندبادها و فش
ــدن وعده الهي  ــتكبار، مصداق عملي ش دنياي اس

است.
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رئيس جمهور:

طرح هاي بزرگ را با تفاهم مجلس پيش مي بريم
 عده اي مي خواهند فضاي برادري ميان مجلس و دولت را مخدوش كنند

 الريجاني: مجلس به پيشنهادهاى رئيس جمهور در قالب اليحه رسيدگي مي كند
ــده  رئيس جمهور ديروز طبق برنامه  زمان بندي ش
ــور يافت و همانطور كه انتظار مي رفت  در مجلس حض
ــوص ضرورت هاي اجراي  ــوط در خص به صورت مبس
ــدي يارانه ها صحبت كرد و  ــه دوم قانون هدفمن مرحل
ــس از او تعدادي از  ــس را ترك كرد و پ ــه مجل بالفاصل
ــتدالل هاي خود در مخالفت با اظهارات  نمايندگان اس

رئيس جمهور را بيان كردند. 
ــاره اجراي مرحله دوم هدفمندي  البته صحبت درب
تنها موضوع صحبت هاي رئيس جمهور نبود و او مجددا 
ــاي خود از جمله دخالت مجلس در امور  برخي گاليه ه
اجرايي را تكرار كرد كه رئيس مجلس هم بالفاصله پس 
از پايان صحبت هاي احمدي نژاد به برخي از اين مباحث 

پاسخ داد.
ــود در مجلس را با  ــور صحبت هاي خ رئيس جمه
ــي در خصوص ضرورت نزديكي دولت و مجلس  مباحث
شروع كرد و با بيان اين كه تمام قوا همگي در يك سنگر 
قرار دارند، گفت: برخي با تخريب رابطه دولت و مجلس 

سود سياسي و اقتصادي مي برند.
ــه كه 95 درصد  ــا تاكيد بر اين نكت ــور ب رئيس جمه
خواسته دولت و مجلس يكسان است، خاطر نشان كرد: 
5 درصد بقيه نيز قابل تفاهم است زيرا همه براي خدمت 

آمده ايم و فاصله اي وجود ندارد به جز تقسيم كار.
ــاره به سنگ اندازي هاي دشمنان  وي در ادامه با اش
در مسير پيشرفت جمهوري اسالمي ايران، دليل ادعايي 
ــنگ اندازي ها را در دو محور موضوع  ــا براي اين س آنه
ــت: موضوع  ــمرد و گف ــر برش ــته اي و حقوق بش هس
هسته اي را بارها براي آنها توضيح داده ايم و ديگر براي 
دنيا هيچ نقطه ابهامي در موضوع هسته اي نمانده است، 
اما در موضوع حقوق بشر وقتي ما از كشور دفاع مي كنيم، 
ــت كه ما در حقوق انسان ها مشكلي  معناي آن اين نيس

نداريم يا حقي ضايع نمي شود.
رئيس جمهور ادامه داد: چه كسي در دنيا مي تواند ادعا 
ــت وآيا  كند كه حقوق ملتش را به طور كامل ادا كرده اس
مشكل اصلي آنها حقوق بشر است يا پيشرفت و اقتدار ما؟ 

البته ما هم نبايد بهانه به دست دشمنان بدهيم.
احمدي نژاد با اشاره به تحريم ها از جمله ممنوعيت 
ــزي و مبادالت پولي  ــت، تحريم بانك مرك فروش نف
ــكالتي را به وجود مي آورد كه  گفت: حتما تحريم ها مش
بايد براي آنها چاره انديشي كنيم.رئيس جمهور با تاكيد 
بر اين كه در دنيا تقريبا هيچ مقاومتي در برابر تصميمات 
ــدارد، افزود: تحريم ها به طور طبيعي باعث  آنها وجود ن
ــود كه اول كاهش سرعت  يك سري مشكالت مي ش
ــت، يعني وقتي مبادالت مشكل پيدا  ــور اس ــد كش رش
ــود و  مي كند، تراز ها به هم خورده و منابع مختل مي ش

سرعت رشد كشور كاهش مي يابد.
 3 جهتگيري كلي در مواجهه با تحريم ها

وي با بيان اين كه در برخورد با تحريم سه جهتگيري 

ــري اول ادامه وضع  ــود دارد، افزود: جهت گي ــي وج كل
ــت كه آنها حمله كرده و دولت نيز بسيج شده  موجود اس

كه حمالت آنها را دفع كند.
احمدي نژاد، جهتگيري دوم را تسليم در برابر دشمن 
ــاحت ملت  ــت و گفت: همه مي دانيم كه اين از س دانس
ــزرگ، مجلس، دولت و نظام برآمده از اين ملت به دور  ب

است.
ــوم ايجاد  رئيس جمهور تصريح كرد: جهتگيري س
تحول ساختاري و استفاده از ظرفيت هاي ملي براي عبور 

از تحريم و مأيوس كردن دشمن است.
وي خطاب به نمايندگان ادامه داد: بسيار روشن است 
ــدت و دراز مدت به ضرر  ــه جهتگيري اول در ميان م ك
ــي كه حمله مي كند، هميشه  ــت، زيرا باالخره كس ماس
ــت، البته دولت ايستاده و شبانه روز مشغول كار  برنده اس
است و بسياري از شما كمك كرده و همراهي مي كنيد. 
اما به نظر نمي رسد با اين روش بتوانيم كار را جلو ببريم،  
زيرا آنها نيز از تجربيات استفاده كرده و هماهنگ تر عمل 

مي كنند، از اين رو بايد كار ديگري كرد.
رئيس جمهور در مورد جهتگيري سوم گفت: ما فكر 
ــود با همدلي و همكاري هر طراحي كه  مي كنيم مي ش
دشمنان عليه ما دارند و هر تهديدي را به فرصت و به يك 

عنصر سازنده در اقتصاد تبديل كنيم. 
 راهكارهاي احمدي نژاد براي درمان 

ضعف هاي اقتصادي
ــخنانش در صحن علني  ــه س ــژاد در ادام احمدي ن
ــور اشاره كرد  مجلس به ضعف هاي مهم اقتصادي كش
ــير جريان ثروت و سرمايه  ــتي مس و ضعف اول را نادرس
ــال است كه  ــور عنوان كرد و گفت: بيش از 50 س در كش
جريان ثروت و سرمايه در جهات خاصي شكل گرفته و 
به لحاظ جغرافيايي از مناطق دورتر و محروم تر به مناطق 
ــد و اين جريان دائم ادامه  ــزي و برخوردارتر مي رس مرك
ــور را منحصر  دارد.رئيس جمهور ضعف دوم اقتصاد كش
شدن عرصه اصلي اقتصاد به افراد خاص و معدود و خارج 
شدن توده هاي مردم از فعاليت هاي ماندگار اقتصادي و 

رشد توليد وابسته به ارز نفتي عنوان كرد.
رئيس جمهور عامل اصلي در نقطه ضعف ياد شده را 
سيستم بانكي كشور عنوان كرد و گفت: سيستم بانكي 
ــت كه دائم ثروت را از نقاط دور و محروم  به گونه اي اس
ــاند و مسير سرمايه  به نقاط مركزي و برخوردار مي كش
ــوق  را از جيب طبقات پايين به جيب طبقات پر درآمد س

مي دهد.
ــورمان را اتكا بودجه  ــوم اقتصاد كش وي ضعف س
ــرد و گفت: اتكا  ــه ارز نفتي عنوان ك ــه اي دولت ب هزين
ــرزميني و اتكا به مدل هاي  ــتن به منابع بومي و س نداش
اقتصادي اقتباسي در برنامه ريزي، از مهم ترين علل بروز 

اين پديده است.
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 يك گام تا آزادسازي
 قيمت خودرو

مجيد اخشابي، در گفت وگو با جام جم:
موسيقي بي دليل گران است

 با دستور رئيس جمهور قيمت خودرو از اين پس با ارز مبادالتي 
و حاشيه بازار تعيين خواهد شد

ــارت ديروز  ــت، معدن و تج ــاون وزير صنع مع
ــر مبناي ارز  ــذاري خودرو ب ــر روش قيمت گ از تغيي
ــاس  ــيه بازار خبر داد كه بر اين اس مبادله اي و حاش
ــالوه بر قطعي بودن افزايش مجدد قيمت خودرو،  ع
ــازي كامل قيمتي  ــن كاال فقط يك قدم تا آزادس اي

فاصله دارد.
به گزارش خبرنگار ما، ديروز محسن صالحي نيا 
ــادي وزير صنعت،  ــاون امور صنايع و امور اقتص مع
ــانه ها و مردم  ــدن و تجارت خبر مهمي براي رس مع

داشت.
ــتور رئيس جمهور مبناي ارز  ــه گفته وي به دس ب
ــذاري خودروهاي توليد  ــبه در قيمت گ مورد محاس
ــه ارز مبادله اي  ــل از ارز مرجع 1226 توماني ب داخ
ــن قيمت  ــد. همچني ــر مي كن ــي تغيي 2500 تومان
ــيه بازار تعيين  ــا از اين پس با توجه به حاش خودروه
ــد و به اين ترتيب مالك هاي تعيين قيمت  خواهد ش
ــه اين تغييرات  ــده ك خودروهاي داخلي زير و رو ش
ــودرو منجر  ــش مجدد قيمت خ ــرانجام به افزاي س

خواهد شد.
ــت  معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در نشس
ــه خريدهاي  ــا توجه به اين  ك ــري خود گفت: ب خب
خودروسازان به صورت ارزي و برمبناي ارز مبادله اي 
ــد تا از اين به بعد  صورت مي پذيرد، تصميم بر اين ش
اين نوع ارز مبناي قيمت گذاري خودرو قرار گيرد.به 
گزارش ايرنا، محسن صالحي نيا افزود: اين تصميم 
ــه اخير خودروسازان بزرگ با هيات دولت در  در جلس

حضور رئيس جمهور گرفته شد.
ــاس درصد تغييرات  ــوان كرد: بر اين اس وي عن

قيمتي براي خودروهاي مختلف متفاوت خواهد بود 
ــازمان حمايت  ــاس نظر س و قيمت هاي جديد براس
ــدگان و طبق ميزان  ــدگان و توليدكنن مصرف كنن

ارزبري آنها تعيين خواهد شد.
معاون امور صنايع و امور اقتصادي وزير صنعت، 
ــادل در قيمت  ــن كار را ايجاد تع ــام اي ــدف از انج ه
ــيه اي بازار  ــودرو با قيمت هاي حاش ــه اي خ كارخان
ــور روش هاي  ــت: به همين منظ ــوان كرد و گف عن
ــاي آن، قيمت  ــه بر مبن ــده ك ــي طراحي ش متفاوت
ــد در كارخانه نزديك  ــودرو در بازار به قيمت تولي خ

شده و حداقل اختالف وجود خواهد داشت.
ــي مواد  ــن كه برخ ــاره به اي ــا اش ــا ب صالحي ني
ــورس و با قيمت ارز  ــازان از طريق ب اوليه خودروس
ــال  ــود، تصريح كرد: از ابتداي س ــداري مي ش خري
ــورت مي گرفت،  ــاي متفاوتي ص ــا با نرخ ه خريد ه
ــا ارز مبادله اي انجام  ــا هم اكنون تامين قطعات ب ام
ــود و منطقي است تا ارز مبادله اي براي تعيين  مي ش

قيمت خودرو مدنظر قرار گيرد.
ــراي توليد  ــب ب ــرايط مناس وي گفت: هنوز ش
ــور وجود  ــتاندارد يورو چهار در كش خودروهاي با اس
ندارد و شركت ملي نفت بايد نسبت به تامين سوخت 

مناسب اقدام كند.
ــطح آاليندگي  ــاره به ارتقاي س صالحي نيا با اش
ــوخت خودروها از يورو دو به يورو چهار بيان كرد:  س
شركت ملي نفت اعالم كرده كه از اواخر سال جاري 
توزيع سوخت مناسب در هشت كالنشهر و از انتهاي 

سال 92 در سراسر كشور آغاز مي شود.
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ــيقي پاپ است  ــابي يكي از خوانندگان موس مجيد اخش
كه با خواندن تيتراژ تلويزيوني سريال گمگشته كه در 
ــد، در ميان مردم  ايام ماه مبارك رمضان پخش مي ش
شناخته شد. هنوز بسياري اين هنرمند را با همان كار 
ــه افطار مي كنه»  ــا گري ــته روزه ش رو ب ــن فرش «ميگ

مي شناسند.
ــيقي پاپ باز كرد   او كم كم جاي خود را در عرصه موس
ــيقي را  ــگاه موس و حاال عالوه بر خوانندگي، يك آموزش
ــت و همچنين كتاب نوازندگي در  ــيس كرده اس هم تاس

ــخصي خود را  ــته و تجربيات ش ــتوديو را هم نوش اس
براي عالقه مندان به ضبط موسيقي به نگارش 
درآورده است. اخشابي چند ماه پيش مجله زير 

ــر كرد و به دنياي مطبوعات هم وارد  و بم را منتش
شد. با او درباره فعاليت هايش در عرصه موسيقي به 

ــتيم. او برايمان از روزهايي گفت كه در  گفت و گو نشس
عرصه موسيقي سنتي فعال بوده و بعد ترجيح داده در عرصه 
موسيقي پاپ فعاليت كند. او تاكنون آلبوم هاي گمگشته، 
ــت و چهارمين آلبوم  ــر كرده اس همراز و پريزاد را منتش

ــيقي او با نام «آيينه رو»  موس
بزودي روانه بازار موسيقي 

خواهد شد.
ادامه در صفحه 8

ــكان عمومي ايران اعالم  رئيس انجمن پزش
ــي، عراق،  ــتراليا، دب ــورهايي مانند اس كرد: كش
كشورهاي آسياي شرقي و حاشيه خليج فارس به 
صورت مكتوب درخواست اعزام پزشك عمومي 
ــته اند و تعدادي از پزشكان عمومي نيز  ايراني داش

براي كار به اين كشورها مهاجرت كرده اند.
ــن هويدا در گفت وگو با فارس درباره آمار  حس
ــور ادامه داد:  ــكان عمومي در كش ــكاري پزش بي
ــازمان نظام پزشكي با راه اندازي حوزه اشتغال  س
ــوي وزارت  و دفتر كاريابي و با دريافت مجوز از س
ــكان در  ــغلي براي پزش ــزار فرصت ش كار، 12 ه

كشور فراهم كرده است.
وي افزود: با مكاتبات متعدد و مذاكرات تلفني 
ــده، پزشكان بيكار كه جوياي كار بودند،  انجام ش
در سراسر كشور شناسايي و استخدام شدند. رئيس 
ــكان عمومي ايران گفت: همچنين  انجمن پزش
ــورهاي خارجي نيز به ما نامه نوشتند و  برخي كش

درخواست پزشك عمومي ايراني داشتند.
ــك با  ــرد: بنابراين 60 پزش ــدا تصريح ك هوي
ــال  ــرات و پيگيري فرصت ها طي چهار س مذاك
ــل از اعزام،  ــدند كه قب ــورها اعزام ش به اين كش
ــود را تكميل كرده و  ــخصات خ معرفي نامه و مش

براي هميشه اعزام شدند.

ــكان،  ــه اين كه آيا اعزام پزش ــخ ب وي در پاس
ــك خانواده وارد  ــه اي به اجراي برنامه پزش لطم
ــكان اعزام شده در  ــت، گفت: تعداد پزش كرده اس
ــك  ــت كه لطمه اي به برنامه پزش حدي نبوده اس
خانواده بزند. برنامه پزشك خانواده با طرح نسخه 
ــك مي خواهد  02به ازاي هر 2500 نفر، يك پزش
ــت اعالم  ــئوالن وزارت بهداش و تاكنون هم مس
نكرده اند كه كمبود دارند. در حالي كه كشورهاي 
ــواده را قبال اجرا  ــك خان ــي كه برنامه پزش مترق
ــك را به  ــه ازاي هر 500 نفر يك پزش ــد ب كرده ان
ــكان در  خدمت گرفته اند. وي افزود: وظيفه پزش
ــت و بايد به  ــالمت محور بودن اس ــن برنامه س اي
ــند. اگر برنامه   ــاي بيماري زا باش دنبال فاكتوره
ــود و  ــواده به صورت دقيق انجام ش ــك خان پزش
ــكل  ــود، مش 2500 نفر به هزار نفر تقليل داده ش

كمبودها و بيكاري پزشكان حل مي شود.
ــده در  ــاره به تجديدنظر انجام ش هويدا با اش
برنامه پزشك خانواده همزمان با تغييرات وزارت 
ــت گفت: هم اكنون به ازاي هر 2500 نفر  بهداش
ــك خانواده وجود دارد كه با اين حساب  يك پزش
ــك بيكار و خارج از طرح وجود دارد  30 هزار پزش
ــر بگيريم كمبود نيروي  ــا اگر ميانگين را در نظ ام

انساني و اشتغال پزشكان برطرف مي شود.

ايرانى ها امسال 51 ميليارد 
تومان نذر امامزاده ها كردند

ــازمان اوقاف و امور خيريه از بدهى 180  معاون س
ــازمان خبر داد و گفت:  ــارد تومانى دولت به اين س ميلي
ــذر امامزاده ها  ــارد تومان ن ــال 51 ميلي ايرانى ها امس

كرده اند.
ــالم شرف خانى افزود:  به گزارش مهر، حجت االس
ــارد تومان از  ــش از 51 ميلي ــال مردم بي ــاه امس در 9 م
ــذورات خود را نذر امامزاده ها و بقاع متبركه كردند كه  ن
ــن مبلغ 15 درصد براى خود بقعه و 5 درصد صرف  از اي
ــتان مى شود.حجت االسالم شرف خانى ادامه  بقاع اس
ــرف نيات مذهبى،  ــون 14 ميليارد تومان ص داد: تاكن
ــار ميليارد صرف نيات اجتماعى، 10 ميليارد صرف  چه
ــدود يك ميليارد  ــارد صرف بقاع و ح ــاجد، دو ميلي مس
ــاس  ــت. البته بر اس ــده اس ــرف نيات امامزاده ها ش ص
ــت بايد بودجه اى براى بقاع  مصوبه جديد مجلس دول
ــن كار انجام  ــاص دهد كه تاكنون اي ــاجد اختص و مس
ــاجد و  ــده و دولت حدود 150 ميليارد تومان به مس نش
ــت. اين در  ــارد تومان به امامزاده ها بدهكار اس 29 ميلي
ــأن اين  ــت كه واقعا وضعيت امامزاده ها در ش حالى اس
ــت.معاون سازمان اوقاف اظهار كرد: ما  بزرگواران نيس
ــابقه قرآنى داريم كه بودجه دولت  ــاالنه 1664 مس س
تنها كفاف 2 مسابقه را مى دهد. خودتان محاسبه كنيد 
ــركت كننده چقدر سرانه و هزينه دارند.  كه 900 هزار ش
ــازمان اوقاف تصريح كرد: هم اكنون 17 هزار  معاون س
ــاع فعال بوده و يك  ــات امناء و 40 هزار خادم در بق هي

ميليون و 300 هزار رقبه در كشور داريم.

حدادي برترين پرتابگر آسيا شد
موسسه بين المللي رده بندي دووميداني كاران دنيا، 
احسان حدادي را به عنوان برترين پرتابگر آسيا در سال 

2012 معرفي كرد.
ــن رده بندي خود، برترين  ــه در تازه تري اين موسس
ــرايطي  ــا در قاره هاي مختلف را در ش ــران دني پرتابگ
معرفي كرد كه احسان حدادي دارنده مدال نقره المپيك 
لندن به عنوان برترين پرتابگر مرد آسيا در سال 2012 
ــد. در كنار احسان حدادي نيز ژانگ ونسيو  انتخاب ش

ــه در بازي هاي  ــرار گرفته ك ــن ق از چي
ــدن و در ماده پرتاب  المپيك لن

ــان در  چكش زن

ــامي بهترين پرتابگران  ــكان چهارم قرار گرفت. اس م
ــال 2012  ــان و پرتابگران قاره هاي مختلف در س جه

به شرح زير است:
بهترين پرتابگران جهانـ  مرد: توماس ماژفسكي 
ــتان)، زن: والري آدامز (پرتاب وزنه  (پرتاب وزنهـ  لهس

ـ استراليا)
آسياـ  مرد: احسان حدادي (پرتاب ديسكـ  
ايران)، زن: ژانگ ونسيو (پرتاب چكشـ  چين)

ــكي (پرتاب وزنه  اروپاـ  مرد: توماس ماژفس
ـ لهستان)، زن: ساندرا پركوويچ (پرتاب 

ديسكـ  كرواسي)

هشدار درباره مهاجرت پزشكان عمومي به خارج از كشور

تاكيد ايران بر باال بودن ايمني نيروگاه بوشهر
نماينده دائم ايران نزد سازمان ملل تاكيد كرد: نيروگاه بوشهر از باالترين استانداردهاى 

ايمنى هسته اي برخوردار است.
محمد خزاعى در يادداشتى كه در روزنامه نيويورك تايمز منتشر شد، در پاسخ به برخى 
جوسازى ها كه از سوى برخى كشورها و رسانه هاى غربى براي تشكيك در ايمنى نيروگاه 
هسته اي بوشهر مطرح مي شود  با استناد به گزارش رسمى بازرسان ايمنى هسته اى آژانس 
بين المللى انرژى اتمى گفت :  با توجه به برقرارى مقررات سختگيرانه امنيت هسته اى در 
ايران، تمامي تأسيسات اتمى با باالترين استانداردها و فناورى هاى روز طراحى مي شوند 
و در تمامي مراحل ساخت، راه اندازى، بهره بردارى و غيرفعال سازى تاسيسات هسته اى 
ايران، تالش مى شود خطرى سالمت و امنيت كاركنان اين تاسيسات، مردم عادى، نسل 
آينده يا محيط زيست را تهديد نكند .خزاعى افزود: در سال هاى گذشته آژانس بين المللى 
انرژى اتمى، چند هيأت را براى بررسى جنبه هاى ايمنى نيروگاه بوشهر به ايران اعزام كرده 
است، از جمله قبل از شروع به كار اين نيروگاه، يك تيم بين المللى متشكل از متخصصان 
ايمنى هسته اى تحت هدايت آژانس، ضمن بازديد از اين نيروگاه، جنبه هاى ايمنى آن را 
ــاس مقررات ايمنى آژانس بررسى كردند. نتيجه اين بررسى هاى وسيع اين بود كه  بر اس
نيروگاه هسته اى بوشهر، همچون ساير نيروگاه هاى هسته اى مدرن و پيشرفته در سراسر 
ــتانداردهاى ايمنى هسته اى برخوردار است. اين گزارش در سايت  جهان، از باالترين اس

رسمى آژانس نيز منتشر شده و قابل بهره بردارى است.

جم 
جام 

ي/ 
قيق

ن ح
 آذي

س:
عك

ــد، در ميان مردم  ش
رمند را با همان كار 
ــه افطار ميكنه»  ي

ــيقي پاپ باز كرد  س
ــيقي را  ــگاه موس ش
ن كتاب نوازندگي در 

ــخصي خود را 
 به نگارش 
 مجله زير 

بوعات هم وارد 
صه موسيقي به 

موسيقي پاپ فعاليت كند. او تاكنون آلبومهاي گمگشته،
ــت و چهارمين آلبوم ــر كرده اس همراز و پريزاد را منتش

ــيقي او با نام «آيينهرو»  موس
بزودي روانه بازار موسيقي 

خواهد شد.
8 صفحه در ادامه
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