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شوك رسمی
رئيس پليس بينالملل ناجا عنوان كرد

كالهبرداري به بهانه
برنده شدن در قرعهكشي
كشورهاي اروپايي

برنده ش��دن در قرعه كشي كشورهاي
اروپايي ،دام كالهبرداران براي سركيس��ه
كردن طعمههايشان است .سردار «مسعود
رضوان��ي» رئي��س پلي��س بينالملل ناجا
اظهار كرد :برخي افراد سودجو در خارج از
كشور با ارسال پيام الكترونيك براي برخي
افراد ،اعالم ميكنند كه در قرعه كشي يكي
از كشورهاي اروپايي برنده شدهاند و با ارائه
شماره تماس و شماره پست الكترونيك در
وهله نخس��ت بدون درخواست هيچگونه
مبلغي ،مشخصات هويتي و مدارك وي را
براي انجام امور انتقال درخواست ميكنند.
وي افزود :در مرحله دوم ضمن درخواست
مبل��غ ناچيزي تحت عن��وان هزينه اداري
و ب��ا عنوانها و بهانهه��اي مختلفي فرد را
ترغيب به واريز وجه به حساب اعالمي براي
مالي��ات انتقال اموال و ...ميكنند .س��ردار
رضواني از هموطنان خواس��ت هشياري و
دقت الزم را داشته باش��ند و فريب وعده و
وعيدهاي دروغين را نخورند .رئيس پليس
بينالمل��ل ناج��ا تصريح ك��رد :دارندگان
گذرنامه كه قب ً
ال گذرنامه خود را س��رقتي
يا گمشده اعالم كردهاند ،در صورت يافتن
از آن اس��تفاده نكرده و در نخستين فرصت
آن را به اداره گذرنامه تحويل دهند .سردار
رضوان��ي خاطرنش��ان كرد :مش��خصات
گذرنامه س��رقتي و گمش��ده در س��امانه
بينالمللي مربوط درج و مس��روقه قلمداد
شده و در صورت استفاده در مبادي ورودي
و خروجي كش��ورهاي خارج��ي متوقف و
با ف��رد به عنوان دارنده گذرنامه مس��روقه
برخورد خواهد شد.

تحليل شوك
پیامدهای
پرونده دار شدن افراد

ادام�ه از صفح�ه  - 11گفتنی اس��ت
که س��وء س��ابقه و یا پروندهدار شدن افراد،
هزینهه��ای ارتکاب مجدد ج��رم را کاهش
داده و وق��وع جرم را در ذهن عادیس��ازی
میکن��د .در واق��ع ه��ر چه افراد بیش��تری
در جامع��ه پرونده دار ش��وند قبح و زش��تی
ارت��کاب جرم برای آنان کمرنگ میش��ود و
از س��وی دیگر به علت انباشت پروندهها در
قوه قضاییه که در بازه زمانی مش��خصی باید
رس��یدگی ش��ود ،احتمال کاه��ش کیفیت
رس��یدگیها بیش��تر میش��ود و در نتیجه
ضری��ب خطا در روند رس��یدگیها بیش��تر
خواهد ش��د که به تبع آن اعتم��اد عمومی
از نظ��ام عدالت قضایی کاه��ش پیدا خواهد
کرد زی��را افزایش پروندههای��ی که براحتی
میتوانس��ت در روند گفتوگ��و و تعامالت
سازنده حل و فصل شود نه تنها باعث عادی
ش��دن وقوع جرم میش��ود بلکه جنبههای
پیش��گیرانه مجازات را نیز بیاثر میس��ازد.
ناگفت��ه نمان��د ک��ه مهارته��ای برقراری
ارتباط مؤث��ر آموختنی اس��ت و همه افراد
جامعه بهطور بالق��وه میتوانند با یادگیری
و تمرین ،در ش��رایط ای��دهآل ارتباطی قرار
گیرند ب��ه عبارتی یک��ی از بنیانهای مهم
تربی��ت فرزند ،آموزش تعامالت اجتماعی از
طریق برقراری ارتباط صحیح و مؤثر والدین
با کودکان اس��ت ،در واقع برخی از مشکالت
روانی و انزوای اجتماعی نسل امروز ،نداشتن
فهم مش��ترک از موضوعات است که معلول
ناتوان��ی در القای معانی و احس��اس فردی
در قال��ب ی��ک گفتوگوی دو طرفه اس��ت
و ب��ر این اس��اس اس��ت که س��وءتفاهم در
گفتوگ��و ش��کل گرفته و تعام�لات فردی
را دچار خش��ونتورزی میکن��د .لذا وقت
آن رس��یده که با کاره��ای فرهنگی و چند
نهادی ،مهارتهای حل مسأله و ارتباط مؤثر
ب��ه افراد جامعه آموزش داده ش��ود .از منظر
حقوق شهروندی افراد باید قبل از مراجعه به
دادگاهها ،از حقوق و مسئولیتهای ناشی از
آن آگاهی داشته باشند زیرا حجم انبوهی از
مسائلی که با گفتوگو و تعامل سازنده قابل
رس��یدگی و حل و فصل اس��ت ،اگر در قالب
شکایات رسمی ارائه شود نه تنها باعث اطاله
دادرسیها خواهد بود بلکه هزینههای آشکار
و پنهانی را به جامع��ه تحمیل خواهد کرد و
ارتباطات اجتماعی را نیز دچار نابس��امانی
میکند زی��را یکی از پیامده��ای پروندهدار
ش��دن افراد ،انگزنی اجتماعی است که این
واقعیت تلخ ،مجازاتهای مضاعفی را بر فرد
و خان��وادهاش تحمیل میکن��د که به یقین
آینده اجتماعی افراد را دچار تزلزل و اختالل
خواهد کرد.

گروه ش�وك :مادر ش�جاع هندي در حركتي باور نكردن�ي دختر خود را از
دست تمساح نجات داد.
«ديوالين وانكر» همراه دختر خود به نزديكي رودخانهاي در منطقه ويشوامتيري در
غرب هند رفته تا لباسهاي خانواده را بش��ويند .در اين هنگام تمساح گرسنهاي به آنها
نزديك شده و به دختر  19ساله او به نام كانتا حمله كرد و پاي وي را به دندان گرفت.
در اين لحظه سخت مادر  58ساله كانتا با شجاعت زيادي با چوب دستي شستوشوي
لباس به سر و صورت تمساح كوبيد تا پاي دخترش را از ميان آروارههاي قوياش بيرون
بكشد اما تمساح گرسنه و سمج دستبردار نبود و پاي كانتا را رها نكرد.
ديوالي��ن ميگوي��د اين مبارزه حدود  10دقيقه طول كش��يد ،من ب��ا همه قدرت با
چوبدس��تي به س��ر و بدن تمس��اح ميكوبيدم و دخترم كانتا جيغ ميكشيد .تصميم

شجاعت
مادر هندي
در مبارزه با
تمساحگرسنه

داش��تم هر طوري شده دخترم را نجات دهم .تمس��اح حدود  13فوت  3/9-متر -طول
داشت و بسيار غولپيكر و قوي بود.
پس از  10دقيقه ضربه زدن به تمس��اح س��رانجام پاي كانتا رها ش��د و من توانستم
دخت��رم را نجات دهم .از خدا متش��كرم ك��ه به من كمك كرد تا ج��ان دخترم را نجات
دهم.
آشوك پانديا از افس��ران حياتوحش ميگويد :به روستاييان هشدارهاي الزم داده
ش��د تا به خاطر خطر تمس��اح و ديگر حيوان��ات به رودخانه نزديك نش��وند اما آنها اين
هشدارها را ناديده ميگيرند .بيش از  200تمساح در طول اين رودخانه زندگي ميكنند
و اين دختر بس��يار خوشش��انس بوده كه تنها پايش كمي زخمي شده و جانش نجات
يافته است.

تاکتیکجدیددرکالهبرداریهایشیک

شــــــوک امروز

تنبيه با شالق براي پسري كه
داستان پينوكيو را نميدانست
دختر  19ساله
در بدن يك كودك نوپا
مرگ  7تن در سقوط هواپيماي
كوچك مسافري در امريكا

نزاع  99هزار زن و مرد تهراني

ن��زاع و درگيري  ۹۹هزار تهراني را روانه پزش��كي قانوني كرد.س��ال
گذشته تا پايان بهمن ماه  ۹۹هزار و  ۱۲۶نفر به دليل آسيبهاي ناشي از
نزاع به مراكز پزشكي قانوني استان تهران مراجعه كردهاند كه اين تعداد
در مقايسه با مدت مشابه سال  ۹۲افزايش  1/3درصدي داشته است.
برطبق اين گزارش از كل مراجعان به دليل نزاع در  11ماهه سال قبل
 ۶۵هزار و  ۴۳۰نفر مرد و  ۳۳هزار و  ۶۹۶نفر زن بودهاند.
در بهمن ماه س��ال  ۹۳نيز مراجعان به دليل آسيبهاي ناشي از نزاع
به مراكز پزشكي قانوني استان تهران با  5/6درصد كاهش نسبت به مدت
مشابه سال ۷ ،۹۲هزار و  ۸۳۸نفر گزارش شده است.
با تالش محيطبانان گلستان پيدا شد

ردپاي شليككنندگان به گوزن قرمز

ام��روزه يك��ي از روشه��اي
كالهبرداري از افراد و س��ازمانهاي
مختلف (از قبيل بانكها ،مؤسس��ات
مال��ي و اعتب��اري ،ش��ركتهاي
خصوص��ي و )...ش��يوهاي موس��وم
ب��ه مهندس��ي اجتماعي اس��ت ،اما
مهندس��ي اجتماعي چيست؟ و چه
اهدافي را دنبال ميكند؟
در يك تعريف س��اده از مهندسي
اجتماعي ميتوان اينگونه بيان كرد
كه مهندس��ي اجتماع��ي تاكتيك به
دس��ت آوردن اطالع��ات محرمانه به
وس��يله تحريك كاربران مجاز است،
اين شيوه در عين پيچيده بودن بسيار
ساده است.
به منظور تدارك ي��ا برنامهريزي
يك تهاجم از نوع حمالت مهندس��ي
اجتماعي ،ي��ك مهاجم ب��ا برقراري

ارتب��اط ب��ا كارب��ران و اس��تفاده از
مهارته��اي خ��اص (روابط عمومي
مناسب ،ظاهري آراس��ته و )...سعي
ميكن��د ب��ه اطالعات حس��اس يك
سازمان و كامپيوتر شخص دستيابي
يا به آن آس��يب رس��اند .يك مهاجم
ممكن اس��ت خود را به عنوان فردي
متواض��ع و قابل احترام نش��ان دهد
مث ً
ال وانمود كند ي��ك كارمند جديد
اس��ت ،يك تعمي��ركار اس��ت يا يك
محقق است و حتي اطالعات شخصي
خود را به منظور تأييد هويت به ش��ما
ارائه كند .يك مهاجم با طرح سؤاالت
متعدد و برقراري يك ارتباط منطقي
بين آنان ،ميتواند ب��ه بخشهايي از
اطالعات م��ورد نياز خ��ود به منظور
نف��وذ در ش��بكه يا س��ازمان ش��ما
دستيابي پيدا كند.

در حمالت مهندس��ي اجتماعي
انگيزهه��اي مختلف��ي از قبي��ل
بهرهبرداري مالي ،نفع شخصي ،انتقام
و فشارهاي خارجي وجود دارد.
در يك م��ورد يكي از مش��تريان
بانك ،پس از جلب اعتماد صندوقدار
ش��عبه با اظهار اينكه صاحب حساب
ب��ه علت ناتواني و كهولت س��ن ،قادر
به حضور در بانك و درخواست صدور
كارت المثني نيست موفق به دريافت
كارت بانك��ي وي ش��ده و اق��دام به
برداشت پول از حساب ميكند.
در مورد ديگري مردي با پوش��ش
كارمند يك��ي از ارگانه��اي دولتي،
در تم��اس با يك��ي از فروش��ندگان
محصوالت صوت��ي و تصويري عنوان
ميكند كه مقرر ش��ده ب��راي پاداش
خدمات ب��ه كارمندان آن نهاد ،تعداد

چند دس��تگاه تلويزيون  LEDتهيه
كند و با اعالم شماره حساب شخصي
خود از فروش��نده ميخواهد كه براي
ارس��ال پول پاي دس��تگاه خودپرداز
حاض��ر ش��ود و از طريق مهندس��ي
اجتماعي اقدام به خالي كردن حساب
صاحب فروشگاه ميكند.
در كالهب��رداري س��ازمانيافته
ديگري ش��خصي با مراجعه به مراكز
پرتردد تجاري و استخراج مشخصات
اولي��ه مالك از طريق پروانه كس��ب و
با بهانه خريد و فروش به اخذ ش��ماره
حس��اب بانكي ش��خص يا ب��ا هدف
واريز وجه در راس��تاي خريد از طريق
مبادي مختلف  -از دارنده حس��اب يا
مراجعه به بانكه��ا  -اقدام ميكند و
با ارتباط برقرار ش��ده ناش��ي از ايجاد
اعتماد در شخص فروشنده و دريافت

مجرمان سايبري در كمين بازيهاي آنالين كودكان

دام برخي مجرمان س��ايبري براي
ك��ودكان و نوجوان��ان عالقهمن��د به
بازيهاي آنالين گسترده شده است.
س��رگرد «كيان��ي» سرپرس��ت
تش��خيص جرايم سايبري پليس فتاي
ناج��ا گفت :كاربران زي��ادي در جامعه
هستند كه عالقه شديدی به بازيهاي
رايان��هاي دارن��د و در كن��ار خريد اين
بازيها حتي حاضر هستند اكانتهاي
مراح��ل باالتر را نيز خري��داري كنند؛
اكانتهايي كه به ش��ما اجازه ميدهد
بسرعت به مراحل پاياني بازي برسيد.
س��رگرد حميد كياني تصريح كرد:
امروزه خريد و فروش اكانت بازيهاي
رايانهاي در دنياي وب و فضاي مجازي
با اس��تقبال زي��ادي روبهرو ش��ده و به
امري عادي تبديل ش��ده است ،برخي
از هموطنان با ايج��اد اكانت كاربري و
رس��اندن بازي به مرحل��هاي كه براي
كاربران جذابيت الزم را داش��ته باشد،
اقدام به ف��روش اكان��ت كاربري خود
ميكنند .وي افزود :اين امر باعث شده
تا سايتهاي زيادي در فضاي سايبر به
خريد و فروش بازي و اكانتهاي باالتر
بازيهاي جذاب روي بياورند.
سرگرد كياني با بيان اينكه مجرمان

سايبري نيز به خريد و فروش بازيهاي
رايانهاي روي آوردهاند ،گفت :متأسفانه
برخي افراد س��ودجو با انتشار مواردي
خالف واقع و انجام تبليغات اغواگرايانه
اقدام به سوءاس��تفاده از كاربران عزيز
ميكنند .سرپرس��ت تشخيص جرايم
س��ايبري پليس فتاي ناجا در تكميل
مطال��ب فوق اف��زود :متأس��فانه اكثر
خريداران اكانتهاي بازيها ،كودكان
و نوجوانان هس��تند كه براحتي در دام
كالهب��رداران ميافتن��د؛ ب��ه گونهاي
ك��ه در برخي پروندهه��ا ديگر مباحث
مال��ي و اخ��اذي مطرح ميش��ود كه
پيامدهاي رواني زيادي مثل اس��ترس

تنبيه با شالق براي پسري كه
داستان پينوكيو را نميدانست

گروه ش�وك :پس��ر  9س��اله چيني به خاطر بلد نبودن داستان
پينوكيو توسط پدر و نامادرياش به شكل وحشيانهاي با شالق تنبيه
ش��د .به گزارش خبرگزاري ش��ينهوا ،نامادري اين پس��ر  9ساله در
اس��تان نانجينگ او را به دليل بياطالعي از داستان پينوكيو بشدت
تنبيه كرده است.
پليس ميگويد ش��دت جراحات وارده به بدن اين پسربچه بسيار
شديد بوده و او اكنون در بيمارستان تحتنظر پزشكان قرار دارد.
در تصاوير منتشر شده از سوي پليس آثار جراحات وارده در همه
جاي بدن پس��ربچه ديده ميشود .معلمان اين پسربچه متوجه رفتار
وحشيانه پدر و نامادري او شده و اين موضوع را به پليس گزارش داده
بودند.
داس��تان پينوكيو در
م��دارس چي��ن تدريس
ميشود.
پلي��س ميگوي��د در
حال حاضر پدر و نامادري
اي��ن پس��ربچه ب��ه جرم
ك��ودكآزاري دس��تگير
و راهي زندان ش��دهاند و
كودك تحت نظر سازمان
حمايت از ك��ودكان قرار
گرفته است.

و ...ب��راي ك��ودكان و نوجوان��ان دارد.
وي ب��ه خانوادهها توصيه ك��رد :حتماً
نظارت مستمر بر فعاليتهاي سايبري
كودكان و نوجوانان خود داشته باشند
تا عزيزانش��ان در دام مجرمان سايبري
نيفتند.
سرگرد كياني ادامه داد :خانوادهها
حتي در نوع خريد بازي براي كودكان
بايد نظارت داشته باشند چرا كه برخي
بازيه��ا با ش��ئونات و فرهنگ ايراني و
اس�لامي خانوادهها همخواني ندارد و
اين امر باعث ميش��ود تا كودكان آنها
آس��يب ببينند .وي با بيان اينكه بسيار
مراقب افراد ش��ياد و كالهبردار ،هنگام

خريد و ف��روش امكان��ات و تجهيزات
مجازي در بازي رايانهاي باشيد ،اظهار
داش��ت :همچني��ن كارب��ران نوجوان
ني��ز ب��راي خري��د اكانته��اي باالتر
بازيه��ا از فروش��گاههاي داراي نماد
اعتماد الكترونيك اس��تفاده كنند و از
خريد اكانتها از كاربران ش��بكههاي
اجتماع��ي پرهي��ز كنن��د چراك��ه
فروشندگان شبكههاي اجتماعي قابل
اعتماد نيس��تند و احتم��ال اينكه جزو
مجرمان سايبري باش��ند دور از انتظار
نيست.
سرپرس��ت تش��خيص جراي��م
سايبري پليس فتاي ناجا در خصوص
دانلود بازيها ني��ز عنوان كرد :برخي
س��ازندگان اي��ن بازيه��ا با انتش��ار
نس��خههاي جعلي بازي كه محتواي
ويروس و بدافزار اس��ت روي اينترنت
قصد آس��يب رس��اندن به كاربراني را
دارند كه ب��راي دريافت اي��ن بازيها
پولي پرداخ��ت نميكنند و به صورت
غير مجاز اين بازيها را دانلود ميكنند
و كارب��ران زمان��ي كه اي��ن بازيها يا
اپليكيشنها را دانلود ميكنند گرفتار
بدافزاره��ا و ويروسه��ا ميش��وند يا
اطالعات مهم آنها به سرقت ميرود.

اطالعات مناسب و نس��بت به تخليه
حساب اقدام ميكند.
در پرونده ديگري يك مرد مهاجم
ب��ا توجه به داش��تن اطالع��ات اوليه
از ف��رد طعمه كه با بان��ك و متصدي
مش��خصي كار ميكند و ميداند كه
بعضاً متصدي به علت داشتن اعتماد،
بدون حضور صاحب حساب و با تماس
تلفني نس��بت به انتق��االت مالي وي
مبادرت ميكند ،با تقليد صداي فرد
طعمه و تماس با بانك عامل نس��بت
ب��ه انتقال وجه به س��اير حس��ابها
اق��دام ميكند .اين موارد گوش��هاي
از حمالت مهندس��ي اجتماعي است
كه به وقوع پيوس��ته اس��ت .براي در
امان ماندن از اينگونه آس��يبها بايد
احتياط ،هش��ياري و دقت الزم را در
معامالت داشته باشيم.

نجات اعضاي
يك خانواده بهشهري
از ميان دود و آتش

حض��ور بموقع آتشنش��انان مان��ع بروز
فاجع��ه و م��رگ کامل اعضای ی��ک خانواده
بهشهری شد .در این آتشسوزی که ساعات
اولیه بامداد ديروز رخ داد ،یک واحد مسکونی
در خیاب��ان هفتتیر این ش��هر دچار حریق
شد .به گزارش ایرنا« ،حسين سراجي» مدير
آتشنشانيبهشهرگفت:مهمترینویژگیاین
واحد مسکونی که ممکن بود زمینهساز بروز
یک فاجعه انسانی شود ،باریک بودن کوچه و
غیرممکن بودن عبور ماشین آتشنشانی بود.
وي افزود :کوچه محل س��کونت این خانواده
فاصله زیادی با مکانی که ماشین آتشنشانی
در آن قرار گرفته بود نداشت و به همین دلیل
نیروهای این س��ازمان در مدت زمان اندکی
توانس��تند آتش را خاموش و از گسترش آن
جلوگیری کنند .س��راجی ادامه داد :به دلیل
وج��ود خانههای مش��ابه در خیابانهای این
شهر تضمینی وجود ندارد که حوادث مشابه
آینده با تلفات و خسارتهای بيشتری مواجه
نش��ود که برای از بین بردن این خس��ارتها
عالوه بر لزوم توجه بیش��تر ب��ه رعایت اصول
شهرس��ازی ،تهیه امکانات و ابزار پیش��رفته
برای آتشنشانی ضروری است.

 73سال زندان براي  11مهاجم انگليسي

گروه ش�وك :پليس منچستر انگليس  11مهاجم
و س��ارق انگليس��ي را به جرم آش��وب و توطئه و انجام
س��رقتهاي مكرر در جمع به  73س��ال زندان محكوم
كرد.
اطالع��ات پلي��س منچس��تر حاكي اس��ت كه اين
س��ارقان با اس��تفاده از چكش ،آجر و چ��وب بيسبال
به فروش��گاههاي منطقه منچس��تر هج��وم بردهاند و
سرقتهايشان را طي ماههاي گذشته انجام دادهاند.
آنها در جري��ان اين دزديها هزاران پوند پول نقد را
به سرقت برده بودند.
گروهب��ان پليس ريچارد كتس��لي از پليس منطقه
ميگويد :تك تك س��ارقان پس از بازبيني دوربينهاي
مداربسته مناطق محل سرقتها شناسايي و دستگير شدهاند .اكثر سرقتها شب هنگام صورت گرفته و دزدان توانستهاند براحتي
فرار كنند كه اكنون پس از ماهها فرار به دام افتادهاند.

مرگ  7تن در سقوط هواپيماي كوچك مسافري در امريكا

گروه ش�وك :هواپيماي كوچك مسافري در هواي مهآلود ايلينويز امريكا از مسير خود منحرف
شد و به زمين سقوط كرد.
در اين حادثه كه نيمهش��ب سهش��نبه –  18فروردين -در نزديك��ي بلومينگتون ايلينويز اتفاق
افتاد ،هر هفت سرنشين هواپيما كه از اعضاي تيم بسكتبال دانشگاه ايلينويز و اقوامشان بودند ،جان
باختند .پليس تا به حال نام دو نفر از سرنشينان را كه از قهرمانان اين تيم بسكتبال بودند فاش كرده
است .اين دو تن «توري وارد» و «آرون ليتچ» ستاره اين تيم بودند.

توري وارد و آرون ليتچ از كشتهشدگان

عامالن کش��تار ی��ک گوزن قرم��ز در جنگل س��یاه رودبار توس��ط
محیطبانان شناسایی شدند.
به گزارش پایگاه خبری دیدهبان محیطزیست و حیاتوحش ایران،
به دنبال کس��ب اطالعاتی مبنی بر شنیده شدن صدای شلیک گلوله در
منطقه جنگلی «آرام نسو جنگل» در شهرستان علیآبادکتول نیروهای
یگان محیط زیست این شهرستان به جستوجوی منطقه پرداختند.
مدیر روابط عمومی حفاظت محیطزیست گلستان در این باره گفت:
محیطبانان مس��تقر در پاسگاه سیاه رودبار پس از جستوجو متوجه رد
مشکوکی در جنگل شدند.
احمد دباغی��ان افزود :دنبال کردن رد به جا مان��ده محیطبانان را به
درختی رس��اند که دو عدد کولهپشتی حاوی گوشت شکار و کله و پاچه
مرال (گوزن قرمز) به همراه گلنگدن یک سالح شکاری زیر کنده درخت
پنهان شده بود.
دباغیان گفت :ش��کارچیان متخلف که متوجه حضور مأموران شده
بودند با مخفی كردن کولهپش��تیها متواری شده و جنگل را ترک كرده
بودند .خوش��بختانه محیطبانان در تحقیقات ص��ورت گرفته و با کمک
مردم ،متخلفان را که از اهالی روس��تای س��یاه رودبار هستند شناسایی
كردند .در حال حاضر پروندهای در این زمینه در مراجع قضایی تش��کیل
ش��ده و متهمان بزودی براي رس��یدگی ب��ه تخلفات ب��ه دادگاه احضار
خواهند شد.

 36ميليون ريال جريمه
كشته شدن  2بزغاله وحشي

عامل زندهگیری و مرگ دو بزغاله وحشی در کهنوج کرمان بازداشت
شد .به گزارش پایگاه خبری دیدهبان محیطزیست و حیاتوحش ایران،
به دنبال کس��ب اطالعاتی مبنی ب��ر زندهگیری نوزادان حیات وحش در
عرصههای کوهستانی کهنوج کرمان ،نیروهای یگان محیطزیست این
شهرستان به تحقیق در این زمینه پرداختند.
رئی��س اداره حفاظ��ت محیطزیس��ت شهرس��تان کهن��وج گفت:
محیطبانان پس از هماهنگی با دادس��تان و اخذ نیابت قضایی وارد خانه
یک مظنون شده و به تفتیش این مکان پرداختند.
حجتاله مرادی افزود :در جریان بازرسی از این خانه دو بزغاله وحشی
در شرایط بسیار نامناسب و در حالی که در آستانه مرگ بودند پيدا شدند.
مرادی گفت :مأموران بالفاصله براي انتقال بزغالهها به دامپزشکی اقدام
كردند اما هر دو بزغاله که وضعیت بس��یار بدی داش��تند لحظاتی بعد از
بین رفتند .بزغالهها که تنها چند روز از زندگیشان میگذشت در لحظات
نخست پس از تولد توس��ط فرد متخلف از مادر خود جدا شده و به دلیل
نگهداری در محیط بسیار سرد و نامناسب از بین رفتند.
در این رابطه یک نفر بازداش��ت و پ��س از واریز مبلغ  ۳۶میلیون ریال
بابت ضرر و زیان وارده به محیطزیس��ت ناش��ی از زندهگیری دو بزغاله
وحشی ،ضمن تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

تصویردوبزغالهوحشیکهپساززندهگیریتوسطمتخلفاندرکهنوجبهدلیلشرایط
نامناسبنگهداریتلفشدند

دختر  19ساله در بدن يك كودك نوپا

گروه شوك« :گيريجا سيرينيواس»
يك دختر  19س��اله عجيب هندي است
كه بدن كودك  2سالهاي را دارد.
گيريجا اهل بنگلور هند با يك بيماري
م��ادرزادي نادر به دنيا آمده اس��ت .او به
دليل نارس��ايي اندامها درد و رنج زيادي
را تحم��ل ك��رده و پزش��كان ميگويند
ب��ا چرخ��ش ناگهان��ي س��رش احتمال
شكستگي گردنش وجود دارد.
پدر و مادر گيريجا ميگويند س��الها
اس��ت كه وظيفه نگهداري از دخترشان
را برعه��ده داش��تهاند و از بيماري او رنج
ميبرن��د .آنها ميگويند بش��دت نگران
وضعيت دخترش��ان هس��تند .گيريج��ا اين دختر كوچ��ك ان��دام در اين باره
ميگويد :دوس��ت ندارم كسي براي من دلس��وزي كند .من با وجود ناتوانيهايم
قابليتهاي خاص خود را دارم ،ميتوانم نقاش��ي و طراحي انجام دهم و از فروش
هر نقاش��ي بين  8تا  10هزار روپيه در ماه پول به دستآورم .هدف من دستيابي
به موفقيتهاي بيش��تر در زندگي اس��ت .اين رؤياي من اس��ت ك��ه به خارج از
كش��ور بروم و به موفقيتهاي بزرگتري دس��ت يابم .من قادر نيستم همچون
افراد عادي راه بروم و كارهاي ش��خصيام را انجام ده��م اما قابليتهاي ديگري
هم دارم .با وجود اين ش��رايط مالي خانواده من به صورتي است كه حتي از پس
اساسيترين درمانهاي پزشكي نيز بر نميآيند.
درآمد پدرم روزانه  5روپيه است و فروش نقاشيهاي من ميتواند تنها كمك
كوچكي به اعضاي خانوادهام باشد.

