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بخش كشاورزي با كمبود آب 
مواجه است

 اسيدپاشي يعني 
يك لحظه جنون

اسيدپاشي از جمله هولناك ترين 
جرايمي است كه سالمت رواني و 
اجتماعي شهروندان را تهديد مي كند

گفت وگو با
 محمدحسين كريمي پور 
رئيس كميسيون كشاورزي 
اتاق بازرگاني و صنايع 
و معادن ايران

آزادي زندانيان 
تنگدست ديه 

و مهريه؛ بزودي

بچه هاي راديو با
«صدا»يشان 
حركت 
مي كنند

ــپاه با تاكيد بر اين  كه  ــده نيروي هوافضاي س فرمان
ــخ ما به هر تهديدي، قاطع، كوبنده و پشيمان كننده  پاس
ــپاه  ــك هاي س ــود، گفت: در روز واقعه موش ــد ب خواه

همچون صاعقه بر سر دشمنان فرود خواهد آمد.
ــي زاده،  ــردار اميرعلي حاج ــا، س ــزارش ايرن به گ
ــته در پايان رزمايش موشكي پيامبر  ــنبه گذش چهارش
ــان اين مطلب افزود: نمايش مقتدرانه  اعظم(ص) 7 با بي
ــرفته و مدرن و  ــك هاي پيش ــري انواع موش و به كارگي
ــتاوردها و تجهيزات نوظهور سپاه،  به صحنه آوردن دس
ــان از  بي خاصيت بودن تحريم هاي 33 ساله نظامي  نش

غرب عليه جمهوري اسالمي ايران است.
ــريح مراحل  ــپاه با تش فرمانده نيروي هوافضاي س
سه گانه رزمايش موشكي پيامبر اعظم(ص) 7 و سامانه ها 

و تجهيزات به كارگيري شده در اين رزمايش اظهار كرد: 
ــك هاي دوربرد، ميان برد  طي اين رزمايش انواع موش
ــمت اهداف  ــور به س ــاط مختلف كش ــرد از نق و كوتاه ب

از پيش تعيين شده در كوير ايران شليك شد.
ــك  وي اظهار كرد: در اين رزمايش ده ها فروند موش
ــهاب 1، 2، 3 موشك خليج فارس، فاتح 110،  از انواع ش
قيام، تندر و زلزال  شليك و پايگاه نظامي شبيه سازي شده 
دشمنان فرامنطقه اي را به طور كامل نابود و منهدم كرد.

فرمانده نيروي هوافضاي سپاه با اشاره به وجود 35 پايگاه 
ــي در اطراف ايران، گفت: اين پايگاه ها همگي  آمريكاي

ــك هاي ما هستند و با ايجاد پايگاه ها و  در تيررس موش
ــتقرار موشك ها تدابيري انديشيده ايم كه در صورت  اس
ــمن، در همان اولين دقايق،  هرگونه تجاوز احتمالي دش

تمامي اين پايگاه ها را كامال منهدم كنيم.
ــليك موشك  حاجي زاده همچنين با بيان اين  كه ش
ــمت هدف دريايي مشخص، آخرين  خليج فارس به س
ــود، تاكيد كرد:  ــه از رزمايش پيامبر اعظم(ص) 7 ب مرحل
ــك  ــي از نقطه هدف، موش ــزارش دريافت ــاس گ براس
ــدف موردنظر اصابت و  ــارس به طور دقيق به ه خليج ف

آن را منهدم كرد.

حاجي زاده: موشك هاي سپاه همچون صاعقه بر سر دشمنان فرود خواهد آمد

ــا كنون، روابطي  ــال 58 ت ــران و مصر كه از س  اي
ــرد و تقريبا قطع شده را تجربه كرده اند، اين  كامال س
ــالمگرايان در اين كشور،  روزها با روي كار آمدن اس
كه بعد از سقوط حسني مبارك توانستند توسط محمد 
ــت جمهوري اين كشور را از آن  مرسي، كرسي رياس
ــده و چشم انداز تازه اي  خود كنند، وارد فاز جديدي ش

در روابط اين دو كشور نمايان شده است.
ــوي مصري ها و  ــتا اگر چه هنوز از س در اين راس
ــيس اين كشور و حزب حامي آن، پيام  دولت تازه تاس
ــي در زمينه تقويت روابط، به سمت  چندان اميدبخش
ايران ارسال نشده است اما مقامات جمهوري اسالمي 
ايران نسبت به آينده روابط خوشبين  هستند و تالش 

كرده اند براي برقراري ارتباط پيشقدم شوند.
ــورمان  ــور كش ــه رئيس جمه ــن زمين در همي
ــي در انتخابات  بالفاصله پس از پيروزي محمد مرس
رياست جمهوري مصر، با صدور پيامي اين پيروزي را 
به وي تبريك گفت. بعد از اين پيام تبريك، مهم ترين 
ــاق افتاد، تماس  ــور اتف ــي كه در روابط دو كش اقدام
ــراي دعوت از  ــه محمود احمدي نژاد ب ــي بود ك تلفن
ــران  ــور مصر براي حضور در اجالس س رئيس جمه
ــا وي برقرار كرد. اين  ــش عدم تعهد در تهران ب جنب
ــران برگزار  ــهريور در ته ــه اول ش ــالس در ده اج
ــن روزها با  ــورمان اي ــود و رئيس جمهور كش مي ش
فرستادن نمايندگان خود به كشورهاي عضو جنبش 

ــدم تعهد، در حال دعوت از آنها براي حضور در اين  ع
اجالس است. مصر نيز كه اكنون رياست اين جنبش 
را عهده دار است در اين اجالس، رياست جنبش عدم 
ــاس  تعهد را به تهران تحويل خواهد داد. بر همين اس
ــورمان كه با فرستادن نمايندگان  رئيس جمهور كش
ــور در اجالس دعوت  ــاير اعضا براي حض خود  از س
ــي تماس گرفت و به صورت تلفني او  مي كرد، با مرس

را به اجالس عدم تعهد دعوت كرد.
احمدي نژاد در گفت وگوي تلفني با مرسي ضمن 
ــركت در شانزدهمين اجالس  دعوت از وي براي ش
ــران، تصريح كرد:  ــدم تعهد در ته ــران جنبش ع س
ــطح روابط و همكاري  با مصر،  ايران براي افزايش س

ــته و از گسترش مراودات با دولت و  محدوديتي نداش
ملت مصر استقبال مي كند.

به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، 
ــزود: حضور جنابعالي به عنوان رئيس  احمدي نژاد اف
فعلي جنبش عدم تعهد در اجالس تهران، در پيشبرد 
ــرات و مصوبات موثر خواهد بود. وي با تبريك  مذاك
ــت جمهوري مصر و  ــي به رياس مجدد انتخاب مرس
ــراي مردم اين  ــرفت و رفاه ب ــت، پيش آرزوي موفقي
كشور اظهار كرد: اميدوارم در دوره جديد و با مديريت 
ــرفت، عزت و شكوفايي هر چه  جنابعالي شاهد پيش

بيشتر ملت عزيز مصر باشيم.
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قزوين(8صفحه)، كرمانشاه 
و شهرستان ورزقان (آذربايجان شرقي)

مشكل سفر عمره 
حل شد

تماس ميان تهران و قاهره
احمدي نژاد در گفت وگوي تلفني، از مرسي براي حضور در تهران و شركت در اجالس سران جنبش عدم تعهد دعوت كرد

 نكونام براي استقالل
 7 ميليارد تومان آب مي خورد

عربستان با افزايش 30هزار نفري سهميه حجاج موافقت كرد

ــد تا هر  ــونا قطعي ش جدايي جواد نكونام از اوساس
ــگاه خواهان او مجبور باشد مبلغ 2/5 ميليون يورو  باش

را به باشگاه اسپانيايي پرداخت كند. 
ــال 2006 تاكنون براي  ــان تيم ملي كه از س كاپيت
ــال گذشته و به پاس  ــونا توپ زده و حتي در س اوساس
ــاي خوبش، به افتخار كاپيتاني اين  وفاداري و بازي ه
ــلونا در چارچوب جام  تيم نائل آمد و در مقابل تيم بارس
ــپانيا، بازوبند سرگروهي تيمش را بر  حذفي فوتبال اس
ــرايط  ــونا مي خواهد ش ــت،  با جدايي از اوساس بازو بس
ــازه اي را در زندگي فوتبالي خود تجربه كند. هر چند  ت
ــران، مذاكره هاي  ــته و در ته جواد نكونام هفته گذش

الزم را با علي فتح اهللا زاده مديرعامل باشگاه استقالل 
ــتن به جمع آبي هاي پايتخت انجام داد، اما  براي پيوس
ــد كه در توان باشگاه استقالل فعال  بعيد به نظر مي رس
توان پرداخت  2/5 ميليون يورو براي رضايت نامه وي 
موجود باشد. با توجه به قيمت روز يورو ( هر يورو 2470 
تومان) استقاللي ها بايد 6 ميليارد و 175 ميليون تومان 
ــپانيايي  ــگاه اس ــا بابت رضايت نامه نكونام به باش تنه
پرداخت كنند كه رقم بااليي براي استقالل محسوب 
ــگاهي ايران سابقه  ــده و تاكنون نيز در فوتبال باش ش

چنين پرداختي وجود نداشته است. 
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مشكل صدور رواديد حج كه طي روزهاي اخير به 
ــفر عمره منجر   بروز نگراني در برخي حجاج عازم به س
ــده بود؛ بنابر اعالم سازمان حج وزيارت، با افزايش  ش

سهميه ايران به اعزام 750 هزار نفر، برطرف شد.
براساس اعالم سازمان حج و زيارت، اعزام زائران 
ــرزمين وحي طبق برنامه ريزي هاي قبلي  ايراني به س
و با كمترين تغييرات انجام مي شود. همچنين با توجه 
ــج و زيارت با وزير حج  ــازمان ح به مذاكرات رئيس س
ــتان، بامداد روز  پنجشنبه ، وزارت حج عربستان  عربس
ــهميه جديد به ايران موافقت  با اختصاص 30 هزار س

كرد. 
ــج در اطالعيه اي اعالم  ــازمان ح ــش از اين س پي
كرده بود كه در يك اقدام پيش بيني نشده مؤسسه ارائه 
ــتان از روز چهارشنبه، سي  و يكم  خدمات عمره عربس
ــتم صدور  رواديد  و ارسال اطالعات افراد  خرداد، سيس
براي اخذ  رواديد  را براي برخي  كشورهاي اسالمي از 
جمله جمهوري اسالمي ايران متوقف كرده و بنابراين 
ــر نشده  امكان صدور  رواديد  از آن تاريخ تاكنون ميس
بود. در اين اطالعيه آمده بود: براي آن دسته از افرادي 
ــه 4500 نفر  ــده، به صورت روزان ــد  اخذ ش ــه روادي ك
ــود، اما ممكن است تاريخ  عمليات اعزام  انجام مي ش

اعزام با تغييراتي روبه رو شود.
ــا ديروز، حميد حبيبي تنها، مدير دفتر نمايندگي  ام
ــالمي ايران در  ــارت جمهوري اس ــازمان حج وزي س

ــتم صدور رواديد براي  ــتان به مهر گفت: سيس عربس
زائران ايراني جهت اعزام به عمره مفرده فعال شد.

ــج و زيارت  ــازمان ح ــي س ــر نمايندگ ــر دفت مدي
ــتان تصريح كرد:  ــالمي ايران در عربس جمهوري اس
درخصوص اين موضوع كه عربستان چه تعداد رواديد 
ــرده 90 و 91  ــرد و عمليات عمره مف ــادر خواهد ك ص
ــاني  تا چه زماني ادامه خواهد يافت، بزودي اطالع رس

خواهد شد.
ــاس برنامه جديد حدود 30 هزار  زائر ايراني   براس
ــرزمين وحي اعزام مي شوند؛ از  در روزهاي آينده به س
اين رو تعداد آمار زائران به 750 هزار زائر در سال جاري 

خواهد رسيد.
ــازمان  ــده س ــي ش ــه پيش بين ــاس برنام  براس
ــرده از يازدهم  بهمن  ــارت عمليات عمره مف حج وزي
ماه 1390 آغاز و قرار بود تا  هفدهم مرداد امسال ادامه 
يابد،  اما پس از اقدام عربستان در مسدود كردن صدور 
ــتقرار زائران ايراني در سرزمين  رواديد، آخرين روز اس
ــده بود كه  ــعبان اعالم ش وحي، روزهاي پاياني ماه ش
ــتقرار زائران ايراني در  ــتان مدت اس با تصميم  عربس

عربستان مجداد افزايش خواهد يافت.
ــارت جزئيات  ــازمان حج و زي همچنين رئيس س
ــعبان و  ــزام زائران ايراني به عمره را در ماه هاي ش اع

رمضان تشريح كرد.
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آيين نامه رئيس قوه قضاييه
 در حالي ابالغ مي شود كه طلبكاران 

ديه و مهريه از سرنوشت خود 
نگرانند

مريم خباز / گروه جامعه 

ــراي خالي كردن  ــتگاه قضايي ب ــزم ِ جزِم دس ع
ــا از بدهكاران مهريه و ديه، به همين زودي  زندان ه
ــد كه به گفته  ــه ابالغ آيين نامه اي منجر خواهد ش ب
رئيس اين قوه، افراد عاجز از پرداخت مهريه و ديه را 

زير چتر حمايتي اش مي گيرد. 
ــروه از  ــامان دادن به اين گ ــر و س ــوع س موض
ــئوالن عالي  ــت كه در ذهن مس زندانيان، سال هاس
ــوري كه هر از گاهي يكي  ــي وجود دارد، به ط قضاي
ــار زندانيان مهريه و ديه  ــئوالن مرتبط، به آم از مس
ــاره مي كند و خواستار اصالح اين وضع   در كشور اش
مي شود؛ تا آنجا كه رئيس سازمان زندان ها نيز بارها 
ــد كرده كه جاي بدهكاران مالي غيرعمد بويژه  تاكي

بدهكاران مهريه در زندان نيست. 
ــا البته هيچ گاه به صورت جدي  اين اظهارنظره
ــور،  ــه ديوان عالي كش ــد تا اين ك ــري نمي ش پيگي
ــت امسال راي وحدت رويه اي را صادر كرد  ارديبهش
كه به واسطه آن راه را براي اجراي منويات مسئوالن 
ــروه از بدهكاران بويژه  ــي قضايي درباره اين گ عال

بدهكاران مهريه تنگدست باز كرد. 
در واقع اين ديوان پايه گذار يك قانون الزم االجرا 
ــاي مهريه و  ــي همزمان پرونده ه ــد كه به بررس ش
ــار (ناتواني مالي) تاكيد داشت، به اين معني كه  اعس
ــت مطالبه مهريه از  از اين پس مردي كه با درخواس
ــوي همسرش روبه رو مي شود و مراحل دادگاهي  س
ــي مي كند، مي تواند همزمان با اين اقدام زن، او  را ط
ــه دادگاه ارائه دهد و اگر  ــارش را ب نيز تقاضاي اعس
ــت كند از به زندان  ــت ناتواني مالي اش را ثاب توانس
ــه هاي طوالني رسيدگي به اين قبيل  افتادن و پروس

پرونده ها رها شود.
انتشار اين راي وحدت رويه اگرچه موضوعي بود 
ــد،  ــه تا پيش از آن نيز در برخي محاكم اجرا مي ش ك
ــكلي همه گير پيدا مي كرد،  ــا چون از اين پس، ش ام
ــردان و خانواده هايي كه  ــه م ــتقبال جامع مورد اس
ــر مي برند   ــان به همين علت در زندان به س مردانش
ــه مربوط به آن  ــرار گرفت،اما چون هنوز آيين نام ق
ابالغ نشده بود سبب سردرگمي مراجعان به محاكم 

قضايي مي شد. 
معسر بودن يا نبودن؛ مساله اين است

اما حاال آيت اهللا آملي الريجاني حرف آخر و موضع 
قطعي دستگاه قضا در اين باره را به زبان آورد و در جمع 
ــئوالن عالي قضايي با اعالم قريب الوقوع بودن  مس
ابالغ آيين نامه، به افرادي كه در پرداخت ديه و مهريه 
ــر بودن يا نبودنشان ترديد  ــتند يا در معس معسر هس
ــك مردان  ــت، وعده خالصي از زندان داد. بي ش اس
ــان  ــت كه زندگي زناشويي ش ــژه مردان تنگدس بوي

به اجرا گذاشتن مهريه از سوي زن ختم شده، 
ادامه در صفحه 17
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