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  ازعجايب  وغرايب
  رتش تادراو

)8(  
  مده استآو شد ازقھقه  سست    زين عجايب که ھمه برسرما  خنديدخرب

  نادقوقح -ضيفريما

درسال گذشته  تعداد قابل بنابرگزارش سازمان گمرگ جمھوری اسالمی 
اين  ،صورت ظاھر .توجھی شترازکشورھای ديگر وارد ايران شده است

احساس  شتراستفاده ميکنند توجه را دارد که برای مناطقی ازکشور که از
يم به وارد کردن شتر شده است اما  داستان به ھمن نياز وکمبود سبب تصم

مرک جمھوری اسالمی ازداستان ديگری گوگزارش جا ختم نميشود 
   .خبرميدھد که عجايب ھمين جاست

پول خون) انسان مسلمان درماه ھای عادی ( ديهقانون جزای اسالمی جمھوری اسالمی  ٢٩٧بموجب ماده 
ميليون تومان ودرماه ھای محرم  مبلغ ديه  ٢١٠که مجموعا ميشود  شتر سالم  ١٠٠برابراست با بھای 

   .ميليون تومان ٢٨٠ميشود 

 شتردرايران سبب باالرفتن قيمت ديهلطبع مبلغ ديه رابطه مستقيم با قيمت شتر خواھد داشت وکمبود با
درصد  ۵٠تا کنون  ۵٧ميگردد که گرديده است زيرا بنا براعالم گزارش گمرک تعداد شتردرايران ازسال 

   .مده استآدرھمان گزارش  کاھش يافته است 

باالرفتن قيمت شتر درايران سبب اعتراض سخت شرکت ھای بيمه شده است تا جائی که شرکت ھای بيمه 
رکتھای بيمه دنبال کرده اند   دولت جمھوری وردن قيمت شتر طرح توليد شتررا بوسيله شآبرای پائين 

   .دل بين مبلغ ديه وشتر اجازه ورود شتربه ايران را داده استاسالمی برای ايجاد تعا

  ه شاکی شترنربدھدـــب ی محکمه محکومش کرد         تاـــقاض
  گفتم که درھمه ايران شترنيست        خرزياد است بگو خربدھند

  سرخی)شادروان گل(                                                                                       

--------------------   

ھزار دالر واردات شتر از انگليس، ١٤٠
  ايتاليا، آلمان و کره

ماھه اول امسال در  ۶در  یمالسا یروھمج
 ھزار دالر شتر وارد٨٠٠مجموع يک ميليون و 

شتر کرده است. در ميان کشورھای صادرکننده 
از يک ميليون  به ايران پاکستان با صادرات بيش

 .ھزار دالر در مقام اول قرار دارد١٠٠و 
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ھزار دالر و از جمھوری ٩٣مجموع  ھا ايران از سه کشور اروپايی انگليس، ايتاليا و آلمان دربا ھمه اين
مشخص نيست اين اين کشورھا محل زندگی شتر نيستند و  .دالر شتر وارد کرده است۴٩۴ھزار و ۴٨کره 

 است؟ صورت گرفته روطچواردات 

که محل زندگی شتر نيستند  اين آمار را گمرک ايران منتشر کرده است و دليل واردات شتر از کشورھايی
  .واردات قرار داشت ھنوز مشخص نيست. سال گذشته شتر در فھرست ممنوعيت

  

  
  

  


