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لغو تحريم ها، حالل 
همه مشكالت كشور نيست

 صداقت روستاييان
 دوست داشتنى است
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سخنگوى قوه قضاييه:

بقايى بازداشت شد
سياسى   نشست مطبوعاتي ديروز سخنگوي 
ــت پرخبري بود و محسني اژه اي  قوه قضاييه، نشس
در جمع خبرنگاران از بازداشت حميد بقايى، معاون 

اجرايى رئيس جمهور سابق خبر داد . 
غالمحسين محسنى اژه اى در توضيح اين خبر 
ــاي بقايي معاون  ــت: بازپرس پرونده آق اظهار داش

اجرايي رئيس جمهور سابق، ايشان را احضار و براي 
او قرار بازداشت صادر كرد.

ــه همين  ــت و ب ــده اي داش ــت:او پرون وي گف
ــرده بود.  ــار ك ــروز او  را  احض ــرس ام ــل بازپ دلي
ــده  ــن پرون ــات اي ــان جزئي ــني اژه اي از بي  محس

خودداري كرد.

 جامعه    تاكنون صدها نسخه براي رفع آلودگي 
ــور پيچيده شده، اما كمتر  ــهرهاي كش هواي كالنش
ــمرد كه كارگر افتاده باشد؛  راهكاري را مي توان برش
به عبارتى ايده هاى خوب كه هرگز به طرح هاى قابل 
ــوان به باروركردن  ــد. براي نمونه مي ت ا جرا نمى رس

ــردن خودروهاي  ــي، از رده خارج ك ــا، آب پاش ابره
ــرد و طرح ترافيك،  ــوده، تعيين محدوده زوج ف فرس
ــواران،  ــراي دوچرخه س ــير اختصاصي ب ايجاد مس
افزايش قيمت بنزين، گازسوز كردن خودرو ها و رواج 

استفاده از موتورسيكلت هاي برقي اشاره كرد

تشديد آلودگى هوا با ايده هاى خام
ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 17

آيين هاى شنيدنى 
جاشوهاى جنوب 

در تهران

 بن بست تشكيل
 دولت در تركيه

ــوي جديدي را در  ــات تركيه تابل ــج انتخاب نتاي
ــيم نمود. انتخابات پارلماني تركيه  اين كشور ترس
ــور يعني  ــون نفرمردم اين كش ــا حضور 46 ميلي ب
ــرايط  ــاركت بيش از 86 درصد از واجدين ش بامش

برگزار گرديد.
ــق بوده و  ــاال خود قابل تعم ــاركت ب  اين مش
ــانگر حساسيت انتخابات تركيه و عالقه مندي  نش
مردم اين كشوربراي تاثيرگذاري برسرنوشت خود 

مي باشد.
ــن انتخابات با  ــعه در اي ــت و توس ــزب عدال  ح
ــد، اما در  اتخاذ 40/8 درصد آرا گرچه حزب اول ش
ــزب بزرگ ترين مغلوب انتخابات  عين حال اين ح
ــان مي دهد  ــد. نتايج انتخابات تركيه نش نيز گردي
ــود و انتخاب راهبردهاي  ــازي خ اگر حزب به بازس
ــب نپردازد، مي تواند روياهاي اردوغان را در  مناس

بخش مهمي بر باد دهد.
ــت با نتايج به دست آمده در انتخابات  بديهي اس
ــعه نمي تواند به تنهايي  تركيه، حزب عدالت و توس
دولت تشكيل داده و به اين ترتيب با پايان اقتدار 13 
ــاله حزب، ما با تحول جديدي در صحنه سياسي  س

تركيه مواجه خواهيم بود.
ــد پس از  ــان مي ده ــت آمده نش ــج به دس نتاي
ــزب جمهوريخواه خلق  ــعه، ح حزب عدالت و توس
ــي 16/2 درصد  ــزب حركت مل ــد، ح 24/9 درص
ــوان حزب  ــا تحت عن ــراي كرده ــزب چپ گ و ح
ــا 13/1 درصد راي ها را بخود  دموكراتيك خلق ه

 اختصاص داده اند.

يادداشت1

للكيل ككتش
صادق ملكى

تحليلگر ارشد سياسي

 آيا دولت روحاني 
يك دولت محيط زيستي است؟

ــش را بايد از دو منظر «گفتار» و  ــخ به اين پرس  پاس
ــي كرد. كسي در اين گزاره ترديدي ندارد  «كردار» بررس
ــن روحاني بر ضرورت حفظ  محيط زيست  كه دكتر حس
پافشاري كرده است. او عالوه بر توجه ويژه به محيط زيست 
در برنامه انتخابات خود، نخستين مصوبه دولتش را هم در 
 راستاي احياي درياچه اروميه به عالقه مندان محيط زيست

 تقديم كرد.
ــدون ترديد روحاني  هر چند در حمايت كالمي از  ب
ــته است اما در عمل  ــازمان تحت امرش، كم نگذاش س
ــته گامى جدى در  به علت ناهماهنگى در دولت نتوانس
ــت بردارد. وي در حالي روز يكشنبه  حوزه محيط زيس
ــان «حفظ آب و خاك و هوا» را «موارد مهم  در پرديس
ــمرد كه پيش از اين در فروردين ماه  امر به معروف» ش
ــالگرد رحلت همسر امام  ــم گراميداشت س و در مراس
ــه عنوان بزرگ ترين  ــل (ره)، كم آبي و بي آبي را ب راح
ــود. روحاني در  ــداد كرده ب ــاي جامعه قلم «منكر»ه
مذاكرات دوجانبه در جريان ميزباني از سه رئيس دولت 
تركيه، عراق و افغانستان هم نشان داد كه به استفاده از 
ديپلماسي محيط زيست در چارچوب حقوق بين الملل 
ــتورات خاص براي تشكيل  ــلط دارد. دس عالقه و تس
ــور،  ــي ريزگردهاي جنوب و غرب كش كارگروه بررس
ــان در روز كارمند، دوبار  ــان به يك محيط ب اعطاي نش
حضور در ساختمان سبز پرديسان در حالي كه در كمتر 
سازمان و وزارتخانه اي اين گونه قدم گذاشته و اشارات 
ــتي وي در هر مناسبت مرتبط و غيرمرتبط  محيط زيس
ــانه هاي عالقه مندي رئيس جمهور  ــوان از نش  را مي ت

به محيط زيست قلمداد كرد. 

 يادداشت2
ر

روحان

 دكتر اصغر محمدي فاضل
عضو هيات علمي دانشگاه محيط زيست

سه شنبه  19  خرداد    1394   شماره 374 

ويژه نامه هفتگي دانش و پزشكي

 صفحه7

«ناخن جويدن»عادتي به نام 
2

كشف درخشان ترين كهكشان 

روز جهانى اهداى خون

كشف كهكشانى جديد
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   كاهش نرخ سود سپرده ها، تمايل موجران به دريافت اجاره بها
به جاي رهن را افزايش داده است

  آرمان: احتمال تغيير مجدد نرخ  سود بانكى تا سه ماه آينده، 
سپرده گذارى در بانك ها از جمله توسط موجران را كاهش مى دهد 

ادامه در صفحه 17   ادامه در صفحه آخر  

صفحه 6

آذربايجان شرقى و نيازمندى هاى استان قم و البرز

احتمال افزايش سقف 
وام مسكن خانه اولي ها

ــاز افتتاح  ــاره به آغ ــكن با اش ــل بانك مس مديرعام
ــپرده گذاري وام 80 ميليوني مسكن از  ــاب براي س حس
امروز، گفت: سقف تسهيالت 80 ميليون توماني صندوق 
ــت و احتمال دارد با بررسي هاي  پس انداز يكم موقت اس

صورت گرفته سقف آن تغيير كرده و ارتقا يابد.
به گزارش تسنيم، محمدهاشم بت شكن ديروز در 
نشست خبري بااشاره به شرايط دريافت وام 80 ميليون 
ــط خانه اولي ها اظهار كرد: تأهل،  توماني مسكن توس
ــتفاده از امكانات دولتي از  ــتي خانوار، عدم اس سرپرس
ــت، ضمن  ــهيالت اس ــروط پرداخت اين تس جمله ش
ــمول اين تسهيالت مي شود كه  آن كه واحدهايي مش
ــه  ــاخت آن س ــال و از پروانه س از پايان كار آن يك س
سال نگذشته باشد.وي افزود: سپرده گذاران مي توانند 
ــپرده گذاري  ــش ماهه انتظار با س ــس از يك دوره ش پ
ــهيالت اين صندوق  ــدوق پس انداز يكم، از تس در صن
ــهيالت هم براي  ــتفاده كنند.وي ادامه داد: اين تس اس
ــت؛  بنابراين اين  ــد و هم احداث واحد انفرادي اس خري

تسهيالت هم تقاضا و هم عرضه را پوشش مي دهد.
ــط موجودي  ــد: حداقل متوس ــكن يادآور ش بت ش
ــهيالت، 13/5  ــقف تس ــه به س ــا توج ــر دوره ب در ه
ــي،  ــون تومان ــهيالت 80 ميلي ــراي تس ــون ب ميلي
و  ــي  تومان ــون  ميلي  60 وام  ــراي  ب ــون  ميلي  10 
ــراي وام 40 ميليون  ــزار تومان ب ــون و 700 ه  6 ميلي
در  ــرد:  ك ــان  خاطرنش ــت.وي  اس ــي   تومان
ــپرده گذاران تعلق  ــه س ــود ب ــپرده گذاري، س دوره س
ــهيالت  ــود تس ــا در صورت انصراف س ــرد ام نمي گي

8درصدي به سپرده گذاران پرداخت مي شود.
ــاره به  ــكن در ادامه با اش ــك مس ــل بان مديرعام
ــدوق پس انداز  ــهيالت صن ــنامه تس ــه بخش ــن ك اي
ــت: از  ــده، گف ــعب ابالغ ش ــه همه ش ــروز ب ــم دي يك
ــاب ــن حس ــاح اي ــي افتت ــعب آمادگ ــه ش  امروزهم

ــان  ــه از متقاضي ــن ك ــان اي ــا بي ــكن ب  را دارند.بت ش
ــي بر عدم  ــم تعهدنامه مبن ــدوق يك ــهيالت صن تس
استفاده از تسهيالت دولتي اخذ مي شود، افزود: ماهيت 
ــاب تعهدي و برنامه اي است كه  ــاب يك حس اين حس
بر خالف ديگر بانك ها كه از هركسي سپرده مي گيرند 
ــا نخواهند وام مي دهند،  ــي كه بخواهند ي و به هر كس
ــت پس از دوره انتظار وام  ــكن متعهد اس اما بانك مس

را پرداخت كند.
ــاط وام صندوق پس انداز  ــان كرد: اقس وي خاطرنش
ــي 937 هزار تومان،  ــراي وام 80 ميليون ــاده ب پلكاني س
ــان و براي وام ــزار توم ــي 703 ه ــون تومان  وام 60 ميلي

 40 ميليون توماني ماهانه 468 هزار تومان خواهد بود.

واليتي: هيچ غريبه اي اجازه بازديد از مراكز نظامي ايران را ندارد
ــاور عالي مقام معظم رهبري در امور بين الملل در واكنش  مش
ــورمان  ــه اظهار نظر غربي ها مبني بر بازديد از مراكز نظامي كش ب
ــاس ديدگاه نظام و تاكيد  گفت: بازديد از مراكز نظامي ايران براس
ــالمي ممنوع است و به هيچ غريبه اي اعم  رهبر معظم انقالب اس
از آمريكايي و غيرآمريكايي اجازه بازديد از مراكز نظامي و حساس 

كشورمان داده نمي شود.
به گزارش ايرنا، علي اكبر واليتي در حاشيه ديدار خانم سگريد 
ــازمان ملل متحد در لبنان در جمع  كاگ، نماينده ويژه دبيركل س

خبرنگاران اين مطلب را اعالم كرد.

تاكيد دوباره آمانو بر عدم انحراف برنامه هسته اي ايران
همزمان با اين اظهارات واليتي، مديركل آژانس بين المللي 
ــوراي حكام آژانس با  ــت فصلي ش انرژي اتمي ديروز در نشس
ــته اي  ــات هس تاكيد دوباره بر عدم هرگونه انحراف در تاسيس
ــراي پروتكل الحاقي باعث تقويت  ــده ايران گفت: اج اعالم ش
ــن معتبر  ــراي ارائه تضمي ــس ب ــاي آژان ــش توانايي ه و افزاي

ــراف در فعاليت هاي  ــه انح ــود هرگون ــوص عدم وج درخص
هسته اي اعالم نشده اين كشور مي شود.

به گزارش ايرنا، يوكيا آمانو، با قرائت بيانيه اي در مورد اجراي 
پادمان در ايران افزود: آژانس همچنان به راستي آزمايي و عدم 
ــته اي تحت موافقت نامه پادمان  هرگونه انحراف در مراكز هس

توسط ايران تاكيد مي كند.
مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره روشن شدن 
ــران (PMD) نيز  ــته اي اي ــاد احتمالي نظامي برنامه هس ابع
ــدن مسائل ابعاد نظامي  ــن ش گفت: من اطمينان دارم كه روش
ــول و منطقي در  ــازه زماني معق ــد در يك ب ــي مي توان احتمال
ــازي كند،  ــي كه ايران اقدامات مقرر در لوزان را پياده س صورت

انجام شود.
ــتي از كل  ــه داد: هنگامي كه آژانس درك درس ــو ادام آمان
ــد، شوراي  ــته باش ــائل مربوط به ابعاد نظامي احتمالي داش مس
ــورهاي طرف مذاكره كننده با  حكام گزارش آن را در اختيار كش

ايران قرار مي دهد.
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ــته لوطي ها،  فرهنگ وهنر     طي روزهاي گذش
ــوها و  ــازار و بابازارها، مرداني با لباس هاي جاش مام
ــورمان با  ــتان هاي جنوبي كش رزيف خوان هاي اس
ــران، آفتاب گرم جنوب  ــور در تاالر رودكي ته حض
ــبك زندگي و  ــه تهران پردود و دم آوردند و از س را ب
آيين ها و آداب و رسومشان گفتند و لحظات شيريني 
را براي مخاطبان تهراني رقم زدند؛ هرچند آنها شب 
ــته در مراسم پاياني دومين جشنواره موسيقي  گذش
ــدند و به محل زندگي شان  نواحي آينه دار تجليل ش
ــن به بعد  ــود از اي ــدوار ب ــد امي ــا باي ــتند، ام بازگش
ــتري براي اجراي آنها در پايتخت   فرصت هاي بيش

فراهم شود.

جهان     رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه 
يكشنبه شب و پس از اعالم نتايج انتخابات پارلماني، 
ــرت يادي از 13 سال گذشته كرده باشد؛  ــايد با حس ش
يعني از زماني كه حزب عدالت و توسعه براي اولين بار 
وارد عرصه  اجرايى كشور شد و طي اين مدت به يك 

قدرت بالمنازع تركيه مبدل گرديد.

همدستى آل سعود و رژيم 
صهيونيستى چگونه لو رفت ؟
صفحه 6

عدالت در سالمت، خواسته اي جدي و ضروري 
ــت كه هم مردم و هم مسئوالن بر اجراي درست  اس
ــاس، ستاد اجرايي  ــاري دارند. بر همين اس آن پافش
فرمان حضرت امام (ره) طي تفاهم نامه اي با وزارت 
ــتان ناتمام در  ــاخت ده بيمارس ــت، هزينه س بهداش

مناطق محروم كشور را پذيرفت.
ــمي به  ــته، اين تفاهم نامه به طور رس روز گذش
ــن هاشمي، وزير بهداشت و دكتر  امضاي دكتر حس
ــتاد اجرايي فرمان حضرت  ــد مخبر، رئيس س محم
ــاس اين تفاهم نامه، عمليات  ــيد.بر اس امام(ره) رس
ــاخت اين بيمارستان هاي ناتمام كه از 5تا  تكميل س
70 درصد پيشرفت فيزيكي داشته اند، طي دو سال به 
پايان خواهد رسيد. همچنين وزارت بهداشت متعهد 
ــت حداكثر چهار ماه پس از اتمام عمليات  ــده اس ش
ــبت به تجهيز، تامين نيروي انساني و  ــاخت، نس س

راه اندازي اين بيمارستان ها اقدام كند.
ــالمت  ــن تفاهم نامه كه به منظور ارتقاي س اي
ــت از برنامه هاي درماني  ــور و حماي محرومان كش
ــتاد  ــت در مناطق محروم و با پيگيري رئيس س دول
ــت،  ــده اس اجرايي فرمان حضرت امام (ره) امضا ش
ــت هاي كلي  به منظور اجراي فرامين ابالغي سياس

سالمت از سوي رهبر معظم انقالب است.
ــن  ــي از اي ــرد برخ ــدواري ك ــراز امي ــر اب مخب
بيمارستان ها كه با پيشرفت فيزيكي مناسبي همراه 

هستند، تا پايان سال تحويل وزارت بهداشت شوند.
ــتاد در  ــئول، همچنين اين س ــه گفته اين مقام مس ب
ــتان هزارتختخوابي در منطقه  حال ساخت بيمارس
ــردم مناطق محروم  ــران با هدف پذيرش م 22 ته

كشور با شرايطي ويژه و منحصر به فرد است.
ــام (ره) از آذر  ــان حضرت ام ــتاد اجرايي فرم س
ــوي بنياد بركت به منظور خدمت رساني  1386 از س
ــور نسبت  و محروميت زدايي در مناطق محروم كش
به توانمندسازي اقتصادي و ارتقاي سالمت جامعه، 

حركت كرده است.

احداث 10 بيمارستان در مناطق محروم كشور

فهرست تكميل و احداث 10 بيمارستان در مناطق محروم كشور
نام شهرستاننام استانرديفنام شهرستاننام استانرديف
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