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»الکسمی سارگارا« یک دختر هندی است 
که در یک سالگی توسط والدین خود به همسری 

پسری سه ساله درآمده بود.
به گزارش ایسنا، این دختر هندی اکنون 18 ساله 
است و تنها چند روز پیش زمانی که به او گفته شد 

زلزله 4/3 ریشتری در خوزستان
تهــران- ایرنا: زلزله ای به بزرگی 4/3 ریشــتر بامداد یکشــنبه حوالی 

»آغاجاری« را در خوزستان به لرزه درآورد.
به گزارش مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین 
لرزه ســاعت 5 و 35 دقیقه و 26 ثانیه )در 25 کیلومتری آغاجاری( و در 

عمق 8کیلومتری زمین رخ داد.
تاکنون گزارشی از تلفات و خسارات احتمالی این حادثه دریافت نشده 

است.
تصادف مرگبار دو خودرو

شــهرکرد- ایرنا: مســئول روابط عمومی مرکز فوریت های پزشــکی 
چهارمحال و بختیاری گفت: برخورد یک دســتگاه پژو 206 و یک دستگاه 
تریلی در جاده بروجن- لردگان )تونل الغدیر(، 3 کشته و 3 مصدوم برجای 
گذاشت.محسن ابراهیمی افزود: این حادثه ساعت 15 و 45 دقیقه عصر روز 
شــنبه به مرکز پیام مرکز فوریت های پزشکی اطالع داده شد و 3 دستگاه 
آمبوالنس اورژانس پیش بیمارستانی 115 همراه با 6 تکنسین فوریت های 

پزشکی به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: پیش از رســیدن اورژانس، 3 نفر از سرنشــینان خودرو 
سواری در دم جان باخته بودند و 3 مصدوم دیگر پس از اقدامات درمانی به 

بیمارستان های بروجن و لردگان انتقال یافتند.
اعدام 2 شرور مسلح

زنجان- واحد مرکزی خبر: حکم اعدام 2 مجرم شرور و متجاوز به عنف 
صبح دیروز در زندان های زنجان و ابهر به اجرا درآمد. دادستان استان زنجان 
گفت: حکم مجرم اول در زندان اسالم آباد زنجان اجرا و این فرد شرور به دار 
مجازات آویخته شد. حجت االسالم والمسلمین مظفری افزود: این شرور سال 
گذشــته با همکاری دوستش در منطقه نقطه بندی در اطراف شهر زنجان 
به یک زن و شوهر تعرض کرده بودند که با تالش مأموران انتظامی زنجان 
دستگیر شدند. وی ادامه داد: مجرم دوم که در زندان ابهر اعدام شد به یک 

راننده آژانس تلفنی در یک گاوداری در اطراف زنجان تعرض کرده بود.
بی احتیاطی باعث برق گرفتگی شد

زنجان- باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامی ماهنشان گفت: درپی اعالم 
مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر مرگ مرد جوانی در بیمارستان رازی 

این شهرستان مأموران به محل موردنظر اعزام شدند.
قدیمی افزود: در بررسی ها مشخص شد مرد 27 ساله به هویت »الف- 
نقی لو« اهل روستای »ایلی بالغ« در هنگام کندن چاه به علت لخت بودن 
ســیم برق و اتصال آن با بدنه دســتگاه باالبر، موجب برق گرفتگی وی در 

درون چاه شده است.
کشف 300 کیلو موادمخدر

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی اصفهان روز گذشته ازکشف 300 
کیلوگرم ماده مخدر در این استان خبر داد.

سرتیپ آقاخانی گفت: مأموران گلوگاه شهید امامی شهرضا حین کنترل 
خودروهای عبوری، در بازرسی از یک دستگاه خودرو پژو 405 تعداد 188 

کیلو و 500 گرم تریاک کشف کردند.
وی افزود: طی 2 عملیات پلیســی در ایستگاه شهید شرافت نایین 82 
کیلو و 500 گرم تریاک و 29 کیلو و 500 گرم حشیش از خودروهای عبوری 
کشف شد. آقاخانی ادامه داد: در این عملیات ها 7 نفر قاچاقچی دستگیر شدند.

جاسازی تریاک در هندوانه
اصفهان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان نایین گفت: مأموران 
ایستگاه ایست و بازرسی شهید شرافت نائین حین کنترل خودروهای عبوری 
به یک دســتگاه کامیون بنز باری حامل بار هندوانه مشکوک شده و آن را 
متوقف کردند.ســوادکوهی با بیان اینکه مأموران در بازرسی از این خودرو 
72 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه ای داخل هندوانه ها 
جاسازی شده بود کشف کردند افزود: در این ارتباط 2 نفر دستگیر و پس از 
تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

بازداشت 2 قاچاقچی
اراک- خبرنگار کیهان:رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی 
گفت: در عملیاتی 10 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در اراک کشــف 

و ضبط شد.
ســرهنگ محمد حســینی افزود: این مقدار مواد مخدر از 2 قاچاقچی 
مواد مخدر که در یکی از روستاهای اراک در کار خرید و فروش مواد مخدر 

فعالیت داشتند به دست آمد.
به گفته این مقام مســئول، متهمان پس از تشکیل پرونده به دستگاه 

قضایی معرفی شدند.
مستاجر حساب صاحبخانه را خالی کرد

ســاری- فارس: رئیس پلیس فتای مازندران گفت: در پی شکایت زنی 
مبنی بر ســرقت از حساب بانکی اش موضوع در دستور کار کارآگاهان این 
پلیس قرار گرفت.رســتمی افزود: ماموران با تحقیقات گسترده و اقدامات 
ویژه کارشناســان سرانجام موفق شــدند زنی را به اتهام سرقت اینترنتی 

شناسایی کنند.
وی ادامه داد: پس از شناســایی متهم، کارآگاهان با هماهنگی قضایی 
متهم را دستگیر کردند که این فرد در بازجویی های فنی پلیس ابتدا منکر 
هرگونه اقدام مجرمانه شد اما در ادامه تحقیقات با ارائه شواهد و قرائن موجود 

لب به اعتراف گشود و به بزه انتسابی خود اقرار کرد.
برچسب تقلبی روی کولر گازی

سرویس شهرستانها: فرمانده انتظامی شهرستان بانه گفت: در پی اطالع 
واصله مبنــی بر اینکه عده ای از قاچاقچیان اقدام به نصب برچســب های 
تقلبی بر روی کولرهای گازی می کنند، موضوع به صورت ویژه در دســتور 

کار قرار گرفت.
سرهنگ حمیدرضا اکبری افزود: با کار اطالعاتی و بررسی های صورت 

گرفته، محل فعالیت این افراد شناسایی و مورد بازرسی قرار گرفت.
وی با اشاره به دستگیری یک نفر در این ارتباط تصریح کرد: در مکان 
فعالیت این افراد که یک باب منزل بود تعداد 700 عدد برچســب انرژی، 

اوجنرال، بارکد و سریال تقلبی کشف و ضبط شد.
ترخیص خودرو با اسناد جعلی

زاهدن- خبرنگار کیهان: جانشین انتظامی استان سیستان و بلوچستان 
از انهدام باند بزرگی که با جعل اسناد دولتی اقدام به رفع توقیف خودروهای 

پارکینگی در جنوب این استان می کردند خبر داد. 
سرهنگ قربانزاده گفت: اعضای این باند با جعل اسناد بانکی و تعزیرات 
حکومتی و دریافت مبالغی از قاچاقچیان کاال و ســوخت که خودروهایشان 
به دلیل بدهی در توقیف بوده اقدام به تحویل فیش بانکی و نامه ترخیص 

جعلی کرده و خودروها را آزاد می کردند.
دستگیری متهمان فروش نوزاد

مشهد- ایرنا: فرمانده انتظامی مشهد گفت: در پی تماس فرد ناشناسی 
با فوریت های پلیسی 110 مبنی بر خرید و فروش نوزاد در مشهد، پرونده ای 
تشکیل و تیم های دایره آگاهی کالنتری شفا ماموریت یافتند موضوع را به 

طور ویژه پیگیری کنند.
سرهنگ نیک مرام گفت: ماموران انتظامی با بررسی علمی پرونده، زن 
جوانی که نوزاد 23 روزه خود را در قبال دریافت 30 میلیون ریال فروخته 

بود و مرد میانسال خریدار کودک را شناسایی و دستگیر کردند.
وی تصریح کرد: در این عملیات همچنین زن 23 ساله ای که رابط مادر 
20 ســاله با متهم اصلی پرونده است و همچنین جوانی که قصد اخاذی از 

خریدار نوزاد را داشت دستگیر شدند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.
محموله تینر قاچاق توقیف شد

زاهدان- خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی نیمروز گفت: ماموران انتظامی 
این شهرستان در راستای برخورد با قاچاق فرآورده های سوختی و در حین 
گشــت زنی در محور نهبندان- زابل به یک دستگاه تانکر مشکوک و آن را 

توقیف می کنند.
ســرگرد آشــتیانی افزود: ماموران در بازرسی از خودرو مقدار 24 هزار 

و 960 لیتر فرآورده های نفتی قاچاق از نوع تینر روغنی را کشف کردند.
وی تصریح کرد: ماموران در این ارتباط یک متهم را دستگیر و پس از 

تکمیل تحقیقات به مراجع قضایی معرفی کردند.

از دریچه فضای مجازی 

مردی که یک پهپاد حامل شــن های آلوده 
به مواد رادیو اکتیو را در پشــت بام محل کار 
نخست وزیر ژاپن فرود آورده بود، دستگیر شد. 
او با این اقدام قصد اعتراض به گشایش تاسیسات 

هسته ای در ژاپن را داشت.

به گزارش رســانه های ژاپنی نیروهای امنیتی شــیء پرنده ای را در روز 
چهارشنبه )22 آوریل/ 2 اردیبهشت( بر بام ساختمان دفتر شینزو آبه، نخست 
وزیر این کشور کشف کردند.مرد 40 ساله ای که در این رابطه دستگیر شده، 
پیشتر در وبالگ خود نوشته بود که با فرود آوردن یک دستگاه پرنده کوچک 
بر بام دفتر نخست وزیر قصد اعتراض به از سرگیری فعالیت تاسیسات هسته ای 
این کشــور را داشته اســت. او به پهپاد خود که حدود 50 سانتیمتر است، 
شیشه ای حامل شن های آلوده به مواد رادیواکتیو را که از سواحل فوکوشیما 
برداشته، نصب کرده بود.براساس گفته های فرد دستگیر شده، این اتفاق 
در 9 آوریل رخ داده و به این ترتیب شیشــه حاوی شــن های آلوده به مواد 
رادیواکتیو دو هفته بر بام ساختمان پنج طبقه در مرکز توکیو قرار داشته است.
رسانه های ژاپنی گزارش دادند که فرد معترض خودش به پلیس مراجعه 

و اعتراف کرده است.

حکایت زن ونزوئالیی که با پرتاب یک »انبه« 
به ســمت رئیس جمهور صاحب یک دستگاه 
آپارتمان شــد، در فضای مجازی واکنش های 
متفاوتی اعم از تمســخر و تحسین را به دنبال 

داشت.
به گزارش مشرق، »نیکوالس مادورو« رئیس جمهور 52 ساله ونزوئال در 
حــال رانندگی با اتوبوس در میان انبوه جمعیت در ایالت اراگوا در مرکز این 

کشور بود که با پرتاب یک انبه از میان جمعیت روبرو شد.
پایگاه خبری »رای الیوم« در گزارشی نوشت مادورو بعدا در حالی که این 
انبه را در تلویزیون نشان می داد، گفت که روی این انبه، نام و شماره تلفن زنی 
که آن را پرتاب کرده و این عبارت که »اگر می توانی با من تماس بگیر« نوشته 
شده است.وی افزود: این زن که »مارلینی اولیوو« نام دارد، از نداشتن مسکن 
در رنج بود. مســئوالن با او تماس گرفتند تا بگویند من با دادن یک دستگاه 

آپارتمان به او موافقت کرده ام، اما او باور نمی کرد و به شدت ترسیده بود!
مادورو همچنین گفته است که این انبه را خواهد خورد!

ایــن حرکت مردمــی مادورو با واکنش های متفاوتی اعم از تحســین و 
طنزپردازی از سوی مردم روبرو شده است.

یک پایگاه اینترنتی در واکنش به این رویداد با لحنی تمسخرآمیز نوشته 
است »اگر آنها )مسئوالن ونزوئالیی( در ازای یک انبه به تو آپارتمان می دهند، 

اگر به سمت آنها آناناس پرتاب می کردی، چه می دادند!«

ازدواج 
اجباری 

نوزاد
 یک ساله!

محققان در محوطه ای تاریخی در شــمال 
ایتالیا به شواهدی از دندانپزشکی در 4000 سال 

قبل دست یافتند.
بــه گــزارش فــارس، در جریــان کاوش های 
باستان شناسان در محوطه ای تاریخی در شمال ایتالیا 

بقایای جســد کودکی را کشف کردند که دندان های وی با جواهرات تزئین 
شده بود.آنها همچنین موفق به کشف بقایای دندان های چند انسان بالغ نیز 

شدند که دندان های آنها به اصطالح امروزی پر شده بود.
محققان همچنین پس از بررسی های دقیق علمی به این نتیجه رسیدند 
که در آن دوران، از این روش ها فقط برای مرمت دندان های ثروتمندان استفاده 
می شده است و افراد فقیر مجبور بودند با درد دندان خود مدارا کنند. محققان 
همچنین با بررسی این دندان ها توانستند به نوع رژیم غذایی ساکنان ایتالیای 
فعلی در هزاران ســال قبل پی ببرند.سالها قبل نیز محققان اعالم کردند که 
بسیاری از تکنیک های دندانپزشکی که از آنها به عنوان دستاوردهای تمدن 
مدرن نام برده می شــود، هزاران سال قبل توسط مردم تمدن های اینکا، مایا 
و آزتک به کار گرفته می شدند.براین اساس فنونی مانند پر کردن دندان، در 
میان مردم تمدن های آمریکای جنوبی که پیش از هجوم اسپانیایی ها در این 
قاره می زیستند، به شدت رواج داشته، زیرا مردم این تمدن ها وجود بخش های 
خالی را میان دندان ها ناپسند می دانستند.آنها همچنین وقتی مجبور به کشیدن 
دندان می شــدند، دندان کشیده شده را خرد و با قطعات آن، دندان جدیدی 
درست می کردند و در محل دندان کشیده شده قرار می دادند. از سوی دیگر 
از ابزارهای پیشرفته ارتودنسی نیز بهره برده و می توانستند بدون صدمه دیدن 

ریشه دندانها، آنها را به طور منظم در کنار هم قرار دهند.

باید برای زندگی به خانه شوهرش برود، فهمید ازدواج کرده است. وی از این 
موضوع راضی نبود و با کمک یک فعال حقوق کودکان توانســت این ازدواج 
اجباری را لغو کند.این خانم فعال در زمینه حقوق کودکان با همسر این دختر 
کــه او هم چندان به این ازدواج راضی نبود صحبت کرد و برای اولین بار در 

این منطقه یک ازدواج اجباری با رضایت هر دو طرف لغو شد.
گفته می شــود از ســال 1929 ازدواج کودکان در هندوستان آزاد اعالم 
شد و هنوز هم در بعضی مناطق و به خصوص در روستاهای فقیرنشین این 
موضوع همچنــان رواج دارد و خانواده ها اقدام به ازدواج کودکان و نوجوانان 
زیر 18 سال می کنند.طبق آمار سازمان یونیسف 47 درصد زنان هندی زیر 
18 ســال ازدواج می کنند و 47 درصد ازدواج کودکان زیر 18 سال در دنیا، 

در این کشور اتفاق می افتد. 

اعضای یک باند سارقان مســلح در اهواز با تالش ماموران 
انتظامی خوزستان دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جانشین فرمانده انتظامی خوزستان 
دیروز گفت: این باند که سه نفر سارق و 2 نفر مالخر بودند، با استفاده از 
موتورسیکلت در پارک ها و معابر عمومی از شهروندان سرقت می کردند.

ســرهنگ صالحی افزود: همچنین از این سارقان مقادیر زیادی تلفن 
همراه و وجه نقد کشف و ضبط شد.وی گفت: در یکی از سرقت ها، اعضای 
این باند در اهواز با اســتفاده از سالح ضمن سرقت اموال2 جوان، آنان را 
مجروح کردند که یکی از مالباختگان هم اینک در بیمارستان بستری است 

و دیگری از بیمارستان مرخص شده است.

سارقان مسلح اهواز به دام پلیس افتادند

ده ها هزار نپالی شــب را در خیابان ها و پارک ها 
ســپری کردند و صبح دیروز را با پس لرزه  ای قوی 

آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری ها، نیروهای امداد و نجات در حال 
پاکسازی آوارهای به جا مانده از زلزله مهیب 7/9 ریشتری 

روز شنبه هستند.
بنا به این گزارش، آمار کشــته ها از 2 هزار گذشــته و 

مجروحان نیز به 5 هزار رسیده است.
مقامات نپالی احتمال می دهند تعداد قربانیان این حادثه 
مهیــب افزایش یابد. همچنین در میان قربانیان 65 تن به 
دلیل ریزش بهمن ناشــی از وقوع زلزله در منطقه اورست 

جان خود را از دست داده اند.
بنا به این گزارش، زلزله نپال طی 80 ســال گذشــته 

در این کشور واقع در جنوب آسیا بدترین نوع بوده است.
در این حادثه بخش هــای تاریخی و قدیمی کاتماندو 
تخریب شــد و به اندازه ای شدت داشت که در بخش هایی 
از هند، بنگالدش، تبت و پاکســتان هم احســاس شد به 
طوری که تاکنون 60 تن جان خود را در این کشــورها از 

دست داده اند.
پس از وقوع این زمین لرزه ساکنان منطقه وحشت زده 
و هراسان خانه های خود را ترک کردند. سطح خیابان ها و 
دیوارها شکاف های عمیقی برداشته و تعداد بسیاری خانه، 
ســاختمان و دیوار تخریب شده و درخت ها و تیرهای برق 

دچار شکستگی شده و سقوط کرده اند.
بنابــر اعالم مرکز مدیریت بحــران نپال، برق و آب در 
بیشتر مناطق قطع اســت اما فرودگاه کاتماندو بازگشایی 
شــده تا پروازهــای حامــل کمک های بشردوســتانه به 

کشته های زلزله نپال از 2 هزار گذشت

حادثه دیدگان برســد. نیروهای امداد بــا کامیون و بالگرد 
در حال توزیع و پخش چادر و وســایل امدادی هســتند. 
همچنین آسیب دیدگان در مدارس خصوصی و دولتی پناه 

داده شده اند.
به گزارش خبرگزاری آسوشــیتدپرس، از روز شــنبه 
پس لرزه های متعددی نپال را به لرزه درآورده است و وقوع 
این پس لرزه ها همچنان ادامه دارد. پیش بینی کارشناسان 
هواشناســی نپال حاکی از بارش باران و رگبار در مناطق 
زلزله زده اســت. همچنین با کاهش دما عملیات اســکان 
آسیب دیدگان در فضاهای باز با مشکل روبه رو خواهد شد.

زمین لرزه نپال پیش بینی شده بود!
در پی وقــوع زلزله نپال روزنامه نیویــورک تایمز در 
گزارشــی به بررسی شرایط کشورهای جهان در مواجهه با 

زمین لرزه های بزرگ پرداخته است.
در این گزارش آمده است: اگرچه محققان زمین شناسی 

بارها به مقامات کاتماندو دربــاره احتمال وقوع زمین لرزه 
شدید در این منطقه هشدار داده بودند، اقدامات الزم برای 
جلوگیری از بروز فاجعه انسانی هیچ گاه صورت نگرفت. بنا 
بر اعالم مدیر مرکز ژئوهزارد، دردهه 1990 پیش بینی شد 
در صورت وقوع زمین لــرزه در کاتماندو، بیش از 40 هزار 

نفر کشته شدند.
در جدیدترین گزارش ســاالنه این مرکز اعالم شــد با 
احتساب 6/5 درصد مهاجرت مردم نپال به کاتماندو، بیش 
از 1/5 میلیون نفر در خطر مرگ ناشــی از بالیای طبیعی 

قرار دارند.
در این گزارش عالوه بر کاتماندو، مناطق دیگر جهان از 
جمله پرو، هائیتی، اندونزی و تهران نیز جزو مناطق خطر 

اعالم شده است.
نکته مشــترکی که در این گزارش به آن اشــاره شده 
است: کم عمق بودن این زمین لرزه ها است که خسارات بسیار 

شدیدتری را در پی خواهد داشت. همچنین مدت زمان لرزه 
بسیار زیاد خواهد بود چنانکه زمین لرزه کاتماندو بین 1و نیم 
تا 2 دقیقه به طول انجامید. بنا بر اعالم کارشناسان در این 
زمین لرزه ساختمان ها دست کم 3 متر جابه جا شده است 
و این نشان دهنده شدت و میزان حرکت پوسته زمین است.

به عقیده برخی کارشناســان، زمین لرزه اخیر در نپال 
در مقدمــه ای برای آغاز یک زنجیــره از زلزله های بزرگ 
در امتداد رشــته کوه هیمالیا است. اما برخی دیگر چنین 
ادعایی را رد کرده اند. در 76 سال اخیر، چندین زمین لرزه 
در امتداد یک گســل مناطق شمالی ترکیه رخ داده است، 
زمین لرزه هایی که از شرق آغاز شده و به سوی غرب و به 
ویژه اســتانبول حرکت کرده اند. زمین لرزه سال 1999 در 
شــرق این کشور بیش از 17 هزار کشته بر جای گذاشت. 
گفته می شــود احتمال می رود زمین لرزه بزرگ بعدی در 

استانبول یا حوالی آن رخ دهد.

سرویس اجتماعی-
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از 
واردات گوشت  بوفالوهای پیر و قارچ زده که نشأت 
گرفته از رانت خواری های شخصی و گروهی است 
انتقاد کرد و گفت: تعداد ناظران در ســازمان های 
نظارتی کشور از قبل از انقالب نیز کمتر شده است.
حسینعلی شهریاری در همایش هفته سالمت که با 
حضور وزرای بهداشت، آموزش و پرورش و دیگر مسئوالن 
برگزار شد، نسبت به واردات گوشت بوفالو که در روزهای 
اخیر سر و صداهای زیادی کرده است، اظهار داشت: در 
کشور چه اتفاقی افتاده است که گوشت بوفالو از هند وارد 
می شود آن هم گوشت بوفالوهای پیر و قارچ زده؛ که مسلما 
نشأت گرفته از رانت خواری و سوءاستفاده های شخصی و 

گروهی است که این مجوزها داده می شود.
مجوز بوفالو از کجا آمد؟!

وی افــزود: قرار بود بوفالو از چیــن وارد و در ایران 
پرورش یابد و بعد به صورت بســته بندی مناســب در 
اختیار مردم قرار گیرد. اگر این گوشت خوب نیست چرا 
می گویند فقط برای سوســیس و کالباس مصرف شود و 
چه تضمینی است که این گوشت را به صورت چرخ کرده 

در فروشگاه ها به خورد مردم ندهند؟
شــهریاری با گالیه از اینکه نــه در دولت قبلی و نه 
در دولت کنونــی به قول هایی که درباره این موارد داده 
شد، جامه عمل نپوشــاندند، گفت: این هفته مسئوالن 
دامپزشــکی را برای واردات این گوشت های بوفالو پیر و 

قارچ زده به مجلس فرا می خوانیم. 
ضعف نظارت روزافزون

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین 
به کمبود نیروهای ناظر در ســازمان های نظارتی اشاره 
کرد و افزود: تعداد نیروهای ناظر سازمان ها حتی از قبل 
از انقالب هم کمتر شــده اســت، در حالی که جمعیت 
کشــور دو برابر شده اســت! حال چه انتظاری دارید که 
یک دامپزشــک در یک کشــتارگاه عنوان کند که یک 
دام باید معدوم شــود، زیرا حقوق خود را از مدیر همان 

کشــتارگاه می گیرد! بنابراین اگر 2 دام را معدوم کند از 
فردا عذر او را می خواهند، به همین جهت است که باید 
برای افزایش تعداد ناظران و همچنین روند فعالیت آنان 

در کشور فکری شود.
شهریاری با بیان اینکه ســازمان دامپزشکی کشور 
نیز در این زمینه مسئولیت دارد، عنوان کرد: در صنایع 
غذایی نیز وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد ایران 

دخیل هستند.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به 
برخی اختالف نظرها میان سازمان های مسئول سالمت 
مواد غذایی گفت: درست است که در بین سازمان هایی 
نظیر غذا و دارو، اســتاندارد و دامپزشکی برخی اختالف 
نظرها وجود دارد اما به دلیل پاسخگو بودن وزارت بهداشت 
در عرصه سالمت مطابق قانون، باید سازمان غذا و داروی 
ایــن وزارتخانه حرف آخــر را در این خصوص بزند. باید 
اعالم کننده سالمت مواد غذایی سازمان غذا و دارو باشد.

کشاورزی اسیر سموم وارداتی
شــهریاری افزود: امروزه متاسفانه شاهد به کارگیری 
نادرســت برخی از آفات، سموم و کودهای شیمیایی در 
مواد غذایی کشــاورزی هســتیم و کمیسیون بهداشت 
و فرهنگســتان علوم پزشــکی در این خصوص جلسات 
متعددی با وزارتخانه های جهاد کشــاورزی و بهداشت 
برگزار کرده است تا به راهکارهایی برای حل این معضل 
برســیم.وی شناســنامه دار نبودن برخی از محصوالت 
تولیدی کشاورزی در مزارع را مورد اشاره قرار داد و گفت: 
براساس قانون برنامه باید تا آخر برنامه پنجم توسعه کشور 
به مرحله ای می رســیدیم که تمام محصوالت غذایی به 
صورت »ارگانیک« به دست مردم می رسید ولی به دلیل 
شناسنامه دار نبودن مزارع، نمی توان سالمت مواد غذایی 

که به دست مردم می رسد را رصد و نظارت کرد.
مافیا از کجا می آید؟

گفتنی اســت برخالف شــعارهای دولت یازدهم و 
دولت های قبلی درخصوص ایجاد فضای شفاف اقتصادی، 
در هیچ یک از درگاه های دولتی تامین کننده مواد اولیه 

بازار از جمله َ»شــرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی 
ایران« وابســته به وزارت جهاد کشاورزی، امکان رصد و 
پایش کامل محصوالت وارداتی و شرکت ها و کارخانه های 
طرف قرارداد وجود ندارد. همچنین به دلیل سودجویی 
برخی از کالن سرمایه داران و عدم اشراف مردم به عنوان 
بزرگ ترین ناظران دولت، در همه حوزه های نامکشوف از 
عبارت »مافیا« استفاده می شود. از جمله »مافیای واردات 
گوشت«، »مافیای واردات برنج و چای خارجی« و غیره! 

مافیا با هویت آشکار!
به طور مثال در حوزه واردات گوشــت، هویت افراد 
پشــت پرده بارها با گوشــه و کنایه از سوی رسانه ها و 
نمایندگان مجلس مورد اســتناد واقع شده است، با این 
وجود کماکان واسطه های مذکور با تایید دولت مدیریت 

بازار را عهده دار هستند! 
شبکه شناخته شده مذکور مهم ترین عامل »گرانی 
بی رقیب گوشــت« و »واردات گوشــت آلوده« در ایران 
محسوب می شود و مفتخر است  به جهت ارضای حس 
سودجویی شخصی و گروهی، به جای گوشت گوسفند 
ارمنســتان با قیمت 4/5 دالر در هر کیلو، دام ســبک 
فرانســه و آلمان با قیمت هر کیلــو به ترتیب 26 و 29 

دالر را وارد کند!
 این در حالی اســت که هم اکنون به ســبب گرانی 
بیش از اندازه گوشت گوسفند در کشور، عمال بسیاری از 
مردم، برخالف آموزه های دینی و  سنتی، مصرف گوشت 
گوساله و گاو، با مضرات فراوان از جمله کلسترول باال را 
در پیش گرفته اند.بی سر و سامانی وضعیت بازار گوشت 
کشور در شــرایطی ذیل عنوان پر سر و صدای »مافیا« 
بــا پرهیز از شفاف ســازی اقتصادی با هــدف پرهیز از 
واکنش های اجتماعی مردم به پیش می رود که بهترین 
و مشــهورترین گوشت گوســفند منطقه در همسایگی 
ایران و در کشــور عراق تولید می شود پرواضح است که 
دولت با سرمایه گذاری بر ظرفیت های این کشور می تواند 
ارزان ترین و بهترین گوشت گوسفند را به دست مشتریان 

ایرانی برساند. 

انتقاد شهریاری از واردات گوشت بوفالو پیر و قارچ زده

چرا اطالعات وارد کنندگان منفعت طلب منتشر نمی شود؟
اداره کل حقوقــی قــوه قضائیه درنظری 
را  مشورتی، عضویت در شــرکت های هرمی 

مصداق جرم اقتصادی توصیف و تبیین کرد.
به گزارش فارس در ادامه تداوم فعالیت شرکت های 
هرمی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی 
عضویت در شرکت های هرمی را مصداق جرم اقتصادی 
توصیــف و اعالم کرد: طبق بند 1 مــاده 36 قانون 
مجازات اســالمی 1392 »اخالل در نظام اقتصادی 
کشور« از جمله جرایم اقتصادی است و طبق بند ج 
ماده 47 قانون مذکور، صدور حکم و اجرای مجازات 
در اینگونه جرائم با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون 

ریال قابل تعویق و تعلیق نیست.
در این نظریه همچنین آمده اســت: عضویت در 
شرکت های هرمی چنانچه  منجر به معرفی و پیوستن 
اعضاء جدید شده باشد، چون جذب و توسعه زنجیره 
با شبکه انسانی که ازشرایط مقرر در بند ز ماده یک 
قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشــور 
است، محقق گردیده و در نتیجه مورد »این عضویت 
در شــرکت« از مصادیق جرم موضوع قانون فوق و از 

جمله جرایم اقتصادی محسوب می شود.

اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
عضویت در شرکت های هرمی 

جرم اقتصادی است

کمتر از 7 ماه پس از توهین بی ســابقه عباس 
کیارســتمی به دفاع مقدس و رزمندگان اسالم، 
در اختتامیه بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر 
انقالب اســالمی، حجت ایوبی به تقدیر و تمجید 
از وی پرداخت و حتی آخرین اثر وی را به عنوان 
»فیلم اختتامیه« جشنواره معرفی کرد! این رفتار 
غیرقابل توجیه ایوبی و همکاران با کارگردانی که 
اظهارات بی شــرمانه خود را بدون عذرخواهی در 
تاریخ انقالب رها کرد، با موجی از انتقاد و اعتراض 
مردمی در شــبکه های اجتماعی فضای مجازی 

مواجه شده است. 
کیارســتمی در پاســخ به انتقادات به جای 
حاتمی کیا از نحله فکری شبه روشنفکر نمایی، با 
بی اعتنایی محض به حوادث تلخ و شیرین تاریخ 
ملت ایران گفته بود: »من از ارزش های انســانی 
صحبت می کردم و تو جوان ها را دعوت به جنگی 
می کردی که هیچ مفهومی نداشت)!(« این خالصه 
و چکیده  پاســخ کیارستمی، به انتقادات ابراهیم 
حاتمی کیا، تاییــد مضاعف بر تحلیل ابراهیم بود 

که گفت: »بین آنچه که مردم می خواهند و آنچه 
بچه های سینما می گویند فاصله است.سینما برای 
من بت نیســت. فرش قرمز برای ما مسیر خون 
است. ما با چیزهایی عجین بودیم که نمی توانیم 
از آن دست بکشیم. کجاست قلم هایی که با قدرت 
پای این بحث ها بایســتد؟ اوایل انقالب فیلم های 
خانوادگی داشــتیم و مســئله جامعه در آن بود 
اما االن کامال پاکســازی شده است. استاد اعظم 
این جنس نگاه آقای کیارســتمی است و تأسی 
از این نــوع نگاه تا دلتان بخواهــد وجود دارد و 
عده ای می توانند در کشوری که 1200 کیلومتر 
آن وارد جنگ می شود را نبینند و دنبال دفترچه  

مشق شان بروند.«
کاربــران فضای مجــازی در انتقــاد از رفتار 
هنجارشکنانه حجت اهلل ایوبی، وی را به چاپلوسی 
اقلیــت مردم ســتیز و بیگانه با جامعــه ایرانی و 
ارزش های آن متهم کرده و رفتار غیرمســئوالنه 
معاون ســینمایی دولت در جشنواره فجر انقالب 

را محکوم کرده اند.

تقدیر ایوبی از هتاک گستاخ

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: اکثر مکمل های 
ورزشی موجود در ایران در اختیار قاچاقچیان است.

رســول دیناروند در پاســخ به ســؤالی درباره معضل 
مکمل های ورزشی در کشــور که باعث گرفتاری بسیاری 
برای جوانان و مصرف کنندگان آن شده است به طوری که 
شاهد مرگ های ناگهانی و انواع عوارض و بیماری ها در نسل 
جوان و ورزشکار کشور هستیم، گفت: این حرف شما درست 
است، ما در حوزه مکمل های ورزشی تقریباً اکثر بازارمان در 

اختیار فرآورده های قاچاق است.
وی ادامه داد: در یکی دو سال اخیر برخی از فرآورده های 
تولید داخل و فرآورده های وارداتی در بازار عرضه شدند، ما 
هم عالقه مندیم این فرآورد ه ها از شــبکه قاچاق جدا شود 
و به شــبکه تامین مکمل های رسمی واگذار شود که البته 
نیاز به مشارکت باشگاه های ورزشی است.دیناروند تصریح 
کرد: متاسفانه یک شغل و کسب و کار در کشور راه افتاده 
است، به طوری که برخی از افراد در باشگاه ها و ورزشگاه ها 
فروش مکمل و داروهای غیر رســمی قاچاق و هورمونی را 
انجام می دهند که کار بســیار خطرناکی اســت.به گزارش 
تسنیم، وی عنوان کرد: نهادهای ورزشی کشور باید کمک 
کنند تا این شغل جمع و این کار ممنوع شود و هیچ کس 
در ورزشگاه ها و باشگاه ها حق عرضه این محصوالت قاچاق 
را نداشــته باشد، حال چه مربی و چه مسئوالن باشگاه ها، 
زیرا این یک کار بســیار خطرناک است.دیناروند در پایان 
گفت: اگر این همکاری صورت پذیرد ما تعهد خواهیم داد 
که شبکه تامین و تدارک این فرآورده ها چه تولید داخل و 

چه وارداتی پاسخگوی واقعی آنها باشد.

اعضای یک باند جعل اســناد کــه به صورت 
به ترخیــص خودروهای توقیفی  اقدام  غیرقانونی 

می کردند، دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، جانشین انتظامی 
سیستان و بلوچستان با اشاره به فعالیت گسترده این باند 
خالفکار در شهرســتان های ســراوان، مهرستان و سیب و 
ســوران، گفت: با تالش ماموران ایــن اداره تعداد 10 نفر 
از اعضــای این باند شناســایی و در چند عملیات جداگانه 

دستگیر شدند.
سرهنگ قربانزاده افزود: این متهمان در قبال دریافت 
مبالغی از قاچاقچیان کاال و سوخت اقدام به جعل اسناد بانکی 
و تعزیرات حکومتی برای آنها می کردند و برای خودروهای 
این قاچاقچیان که به علت بدهی توقیف بود، نامه ترخیص 

جعلی آماده می کردند.
وی گفت: در بازرسی از مخفیگاه این باند 34 برگ اسناد 
جعلی ســازمان تعزیرات و فیش بانکی از بانک ملی دارای 
مهر و امضا و یک دستگاه لب تاپ و چاپگر برای جعل اسناد 

کشف و ضبط شد. 
قربانزاده همچنین افزود: اعضای این باند در بازجویی ها 
بــه صدور 40 گواهی رفع توقیف برای خودروهای توقیفی 
حامل کاال و ســوخت قاچاق در شهرســتان های سراوان، 

مهرستان و سیب و سوران اعتراف کردند.

رئیس سازمان غذا و دارو:
بیشتر مکمل های ورزشی 

بازار قاچاق است

دستگیری اعضای باند
 ترخیص خودروهای توقیفی 

در سیستان و بلوچستان

یک کارشناس سازمان هواشناسی از روند 
افزایش دما در اکثر نقاط کشور از فردا تا پایان 
هفته خبر داد و ضمن پیش بینی آسمان نیمه ابری 
برای تهران گفت: طی 24 ساعت آینده در شش 
استان کشور شــاهد وزش باد شدید همراه با 

طوفان گرد و خاک خواهیم بود.
فریبــا گودرزی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، 
در تشــریح آخرین وضعیت آب و هوای کشور گفت:  
امروز در اســتان های سیستان وبلوچستان، خراسان 
جنوبی، جنوب خراسان رضوی، هرمزگان، بخش هایی 
از کرمان و یزد وزش باد شدید را شاهد خواهیم بود که 
در برخی از مناطق استان های مذکور سبب به وجود 

آمدن طوفان گرد و خاک می شود.
این کارشناس ســازمان هواشناسی افزود: برای 
جلوگیری از خســارات احتمالی در استان های فوق 
باید تمهیدات خاصی اندیشده شود و همچنین باید از 
تردد غیرضروری در محورهای مواصالتی این استان ها 

خودداری شود.
وی ادامه داد: همچنین به سبب وزش همین باد 
آب های خلیج فارس و هرمزگان مواج اســت و گاهی 
ارتفاع امواج در شــرق خلیج فارس به 3 متر می رسد 

که به قایقرانان توصیه می شود به این آب ها نروند.
این کارشناس سازمان هواشناسی با بیان این که 
سه شنبه برای غرب، شمال غرب و ارتفاعات مرکزی 
زاگرس، مرکز و دامنه های جنوبی و شرق کشور بارش 
پراکنده خواهیم داشــت، افزود: امروز آسمان تهران 
صاف است.گودرزی در گفت وگوی دیگری با تسینم 
بیان کرد: کمینه دمای تهران 10 و بیشینه دمای امروز 
پایتخت به 24 درجه سانتی گراد می رسد. همچنین 
بیشینه دمای سه شنبه به 27 درجه سانتی گراد خواهد 
رسید که این نشان دهنده روند افزایشی دما در تهران 
اســت.وی با بیان این که رونــد افزایش دما در اکثر 
نقاط کشور از امروز تا پایان هفته رخ می د هد، گفت: 
سه شنبه برای تهران بارش پراکنده همراه با رعدو برق 

به شکل نم خواهیم داشت .
این کارشــناس با اشــاره به این کــه برای نیمه 
شــمالی کشــور بارش باران از امروز تــا پایان هفته 
نخواهیم داشت، اظهار داشت: فرودگاه اردبیل و زرینه 
کردستان با دمای منفی 6 و راسک در استان سیستان 
و بلوچستان با دمای 46 درجه سانتی گراد به ترتیب 

سردترین و گرمترین نقاط کشور هستند.

کارشناس سازمان هواشناسی:
طوفان گرد و خاک
 در 6 استان کشور


