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تحلیل اولیه نشان داد ؛
واکسن چینی کرونا واکنش

 ایمنی سریع به وجود می آورد
تحلیل اولیه از اطالعات آزمایش بالینی واکسن چینی »کرونا 
وک« نشان دهنده ایجاد واکنش ایمنی سریع در بدن پس از 

تزریق است.
واکسن  بالینی  آزمایش  به  مربوط  اطالعات  اولیه  تحلیل 
واکنش  به  واکسن  این  دهد،  نشان می  کووید۱۹ سینوواک 
ایمنی سریع در بدن افراد منجر می شود اما میزان آنتی بادی 
تولیدی در داوطلبان کمتر از افرادی است که از این بیماری 
بهبود یافته اند.  البته مرحله میانی آزمایش بالینی برای بررسی 
کارآمدی واکسن »کروناوک« طراحی نشده است. اما محققان 
با توجه به تجارب خود درباره واکسن های دیگر و اطالعات 
آزمایش های پیش بالینی معتقدند کروناوک ایمنی کافی در 

بدن انسان را تامین می کند. 
نشریه  در  سینوواک  در  یافته  توسعه  واکسن  بررسی  نتایج 
به  پزشکی Lancet  Deseases منتشر شده و مربوط 
فاز یک و دو آزمایش های بالینی در چین با حضور بیش از 
۷۰۰شرکت کننده است. ژو فنگکای یکی از مولفان این تحقیق 
می گوید:  یافته های ما نشان می دهد ۴ هفته پس از تزریق دو 
دوز از کروناوک با فاصله زمان ۱۴ روزه در بدن انسان واکنش 
ایمنی به بیماری به وجود می آید. به این ترتیب واکسن مذکور 
برای استفاده اضطراری در دوران پاندمی مناسب است.نتایج 
اولیه آزمایش بالینی واکسن بالقوه چینی در حالی منتشر می 
شود که شرکت های فایزر و مدرنا نیز مدعی کارآمدی باالی 
واکسن های خود هستند و روسیه نیز ادعا می کند واکسن 
های بالقوه ای با کارآمدی بیش از ۹۰ درصد توسعه داده است.

از سوی محققان ژاپنی ؛
پوست مصنوعی حساس

 به فشار برای انگشتان ابداع شد
پوست مصنوعی حساس به فشار برای انگشتان ابداع شد

محققان ژاپنی یک پوست مصنوعی نامحسوس ابداع کرده اند 
که روی انگشت فرد قرار می گیرد و نسبت به فشار حساس 
است. گروهی از محققان ژاپنی یک پوست مصنوعی حساس 
به فشار برای انگشتان انسان ابداع کرده اند.  هرچند ممکن 
است چنین ابداعی بدون استفاده به نظر بیاید، اما در حقیقت 

کاربردهای احتمالی جالبی دارد.
محققان دانشگاه توکیو به رهبری سانگون لی یک حسگر 
»نانومش« بسیار نازک ابداع کرده اند که در حقیقت از ۴ الیه 
تشکیل شده است. یکی از آنها عایقی از جنس پلی اورتان و 
الیه ای دیگر شامل شبکه ای از خطوط رسانا از جنس طال 
است. این خطوط به عنوان الکترودهای حساس به فشار عمل 
می کنند.غشای متخلخل این پوست به اندازه ای نازک است 
که می توان آن را روی سرانگشت فرد به کار برد و روی حس 
المسه یا توانایی گرفتن اشیا تاثیر نمی گذارد، همزمان این 
حسگر بسیار مقاوم است. پوست مذکور روی ۱۸ فرد آزمایش 
شد و هیچ یک از داوطلبان آن را حس نمی کردند. عالوه برآن 
پس از ۳۰۰ بار مالش روی یک سطح زبر، همچنان قابلیت 

های آن حفظ شده بود.
محققان امیدوارند این فناوری برای افرادی مانند هنرمندان 
و جراحان کارآمد باشد که با دستان خود فعالیت هایی بسیار 
ظریف انجام می دهند. با توجه به اطالعات فشار انگشتان می 
توان فعالیت های مختلف را به افراد دیگر یا ربات ها آموزش 

داد. این تحقیق در ژورنال »ساینس« منتشر شده است.

با گذرگاه خدمات الکترونیکی ؛
استعالم کرونا برای مسافران اجباری شد

استعالم الکترونیکی وضعیت مبتالیان به کرونا برای مسافران 
تاکسی های  رانندگان  و  کشور  داخل  زمینی  و  ریلی  هوایی، 

اینترنتی اجباری شد.
 بهنام ولی زاده سرپرست معاونت دولت الکترونیکی با اشاره 
بند )۷( مصوبه جلسه چهل و دوم ستاد  اجرای  به ضرورت 
ملی مدیریت کرونا در خصوص عدم جابجایی مسافران دارای 
تست کرونای مثبت و لزوم تسریع در قطع زنجیره انتقال کرونا 
اظهار داشت: از این پس کلیه شرکت های هواپیمایی و نیز 
صورت  به  مسافری  بلیت  فروش  سامانه های  »ارائه دهنده 
انفرادی و چارتری« که در حال حاضر سامانه های آن ها در 
دفاتر خدمات مسافربری و گردشگری کشور در حال استفاده 
است، ملزم هستند ضمن انجام تنظیمات فنی الزم از طریق 
الکترونیکی سروا )PGSB( که در سازمان  گذرگاه خدمات 
فناوری اطالعات ایران ایجاد و راه اندازی شده است، از امکان 

»استعالم الکترونیکی و ممانعت فروش بلیت« استفاده کنند.
سرپرست معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطالعات 
ایران، علت ایجاد این قابلیت را استعالم از افرادی عنوان کرد 
که با وجود آگاهی از بیماری اقدام به مسافرت با استفاده از 

وسایل حمل و نقل مسافربری می کنند.
وی گفت: در این شیوه استعالم بر اساس پارامترهای ورودی از 
جمله کد ملی و تاریخ سفر، نتیجه وضعیت ابتالی فرد به کرونا 
در تاریخ ارسال شده، مشخص می شود. چنانچه نتیجه استعالم 
الکترونیکی براساس تاریخ سفر وی ممنوع باشد از فروش بلیت 
تا زمانیکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز دهد، 

ممانعت خواهد شد.

با نمایشگر ۶.۵۵اینچی ؛
موبایل چینی جدید عرضه می شود

رندرهایی از موبایل جدید وان پالس منتشر شده که نشان می 
دهد این دستگاه نمایشگری ۶.۵۵ اینچی دارد.

 رندرهایی از موبایل جدید وان پالس به نام »وان پالس۹ 
پرو» فاش شده است. نمایشگر این دستگاه لبه هایی خمیده 
و ۶.۵۵ اینچی است. بنابراین در دست گرفتن آن راحت تر 
از نسخه های پیشین ۶۶.۷ اینچی است. دوربین پشتی نیز 
مانند گلکسی نوت ۲۰ دارای برجستگی است. البته دستگاه وان 
پالس احتماال ۴ دوربین پشتی خواهد داشت.در رندرهای فاش 
شده اطالعاتی درباره مشخصات دستگاه وجود ندارد اما احتماال 
از سری تراشه های اسنپ دراگون ۸۰۰ در آن استفاده می شود. 

همچنین حسگرهای دوربین نیز ارتقا می یابند.
پیش بینی می شود موبایل »وان پالس۹ پرو« در ماه مارس 
عرضه می شود. البته احتمال دارد طراحی دستگاه در چندماه 

آینده تغییر کند.

با ارائه ویژگی جدید ؛
قابلیت استوری مانند

 به توییتر اضافه می شود
توییتر ویژگی پیام های حذف شونده پس از ۲۴ ساعت را 

که مانند استوری است، در سراسر جهان عرضه می کند.
پیام هایی است  قابلیت جدید  توئیتر مشغول عرضه جهانی 

که پس از ۲۴ ساعت حذف می شوند.
شباهت  و  دارد  نام   )Fleets( جدید»فلیتز«  ویژگی  این 
بوک  فیس  اسنپ چت  شونده  پست های حذف  به  زیادی 
و اینستاگرام دارد.دلیل نام گذاری این ویژگی ماهیت سریع 
و زودگذر آن است و در پاسخ به نگرانی های برخی کاربران 
دائمی  و  عمومی  ماهیت  احتمااًل  که  یافته  توسعه  جدید 

توییت ها برایشان جذاب نیست.
توییت هایی که تحت این ویژگی منتشر می شوند قابلیت 
آنها پاسخ دهند  به  افراد می توانند  ندارند.  یا الیک  بازنشر 
اما این پاسخ ها در بخش دایرکت مسیج فرد منتشر کننده 

نشان داده می شود و عمومی نیست.
این شبکه اجتماعی ویژگی »فلیتز« را قبل از عرضه جهانی 

در ایتالیا، هند و کره جنوبی آزمایش کرده است.
جک  که  می شود  عرضه  حالی  در  توئیتر  جدید  ویژگی 
دورسی مدیر ارشد این شبکه اجتماعی و مارک زاکربرگ 
مدیر ارشد فیس بوک با سواالتی درباره شیوه کنترل اخبار 
کمیته  سوی  از  آمریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات  جعلی 

قضائی مجلس سنا روبرو شدند.

با پنل ضدعفونی کننده کفش »پاک قدم« ؛
ویروس کرونا 

را از کف کفش هایتان پاک کنید
پنل ضدعفونی کننده کفش پاک قدم دارای فوم اسفنجی 
مقاوم است که با آغشته کردن محلول شوینده و ضدعفونی 
انتشار  از  کفش  کردن  استریل  و  پاکسازی  ضمن  کننده 

باکتری ها و ویروس های مختلف جلوگیری می نماید.
به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پنل )پادری( ضدعفونی 
کننده کفش با ابتکاری نو به نام پاک قدم تولید شده است 
و با کمترین هزینه برای شکستن زنجیره شیوع کرونا و در 
منازل، ادارات، شرکت ها و اصناف، هتل ها و مراکز مذهبی 

قابل استفاده است.
امروزه با توجه به شیوع روزافزون ویروس کرونا و به خطر 
افتادن جان مردم، دولت ها و صنایع مختلف در جهت مبارزه 
با این ویروس منحوس در تالشند تا با تحقیق و اکتشاف 
و طراحی ابزارها و پروتکل های متنوع از جمله ماسک های 
بهداشتی، دستگاه ها و مواد ضدعفونی کننده، پوشش ها و 
آن  و  کنند  مبارزه  ویروس  این  با  و…  پزشکی  تجهیزات 

را شکست بدهند.
پروتکل های  رعایت  و  اجتماعی  گذاری  فاصله  سیاست 
بهداشتی موجب شد تا درصد قابل توجهی از شیوع ویروس 
نفر  هزاران  روزانه  همچنان  اما  شود  جلوگیری   ۱۹ کووید 

قربانی و به اشکال مختلف به این بیماری مبتال می شوند.
براساس تحقیقات دانشگاه های معتبر، کف کفش های افراد 
به طور متوسط حدود ۴۴۰۰۰۰ باکتری و ویروس مختلف 
ضدعفونی  به  روزانه  شما  شاید  می کند.  جا  به  جا  خود  با 
کردن دست ها با الکل و مواد بهداشتی و استفاده از ماسک 
بهداشتی و شست و شوی سطوح مختلف اکتفا کرده باشید 

اما در مورد کف کفش هایتان چطور؟!

استفاده بیش از یک میلیارد دستگاه ؛
ویندوز ۳۵ ساله شد

روز گذشته ویندوز ۳۵ ساله شد. این نرم افزار نخستین بار 
در سال ۱۹۸۵ میالدی عرضه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، مایکروسافت 
ویندوز یکی از شناخته شده ترین نرم افزارهای جهان است 

که دیروز ۳۵ ساله شد.
ویندوز ۱.۰ در بیست نوامبر ۱۹۸۵ میالدی برای نخستین 
ارزیابی  ضعیف  را  آن  فناوری  منتقدان  اما  شد  عرضه  بار 
 GUI یک  بیشتر  و  نبود  عامل  سیستم  یک  زیرا  کردند 

اضافه شده به MS-DOS به حساب می آمد.
اما از آن زمان تاکنون ویندوز مسیر طوالنی را طی کرده و 
نسخه های »۹۵« و »ایکس پی« آن شهرت یافتند. هرچند 
نسخه هایی دیگر مانند »ویستا« و »ویندوز ME« و »۸« 

چندان شهرت خوبی ندارند.
هرچند تمام نسخه های این نرم افزار محبوب نبوده اما در 
حال حاضر بیش از یک میلیارد دستگاه مجهز به سیستم 

عامل »ویندوز ۱۰« هستند.

یک فیزیوتراپیست عنوان کرد ؛
جایگاه طب سوزنی در فیزیوتراپی

می  ما  گفت:  فیزیوتراپی،  در  سوزنی  طب  وبینار  مسئول 
سیستم  با  مرتبط  های  بیماری  در  سوزنی  طب  از  توانیم 
دارند،  کاربرد  بیشتر  فیزیوتراپی  در  که  عضالنی  اسکلتی 

استفاده کنیم.
علیرضایی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با عنوان این مطلب 
که طب سوزنی از دهه هفتاد میالدی به کل دنیا معرفی 
شد، افزود: طب سوزنی در مقایسه با طب غربی و داروهای 
کار  به  درست  اگر  و  دارد  اندکی  بسیار  عوارض  شیمیایی 
گرفته شود، این عوارض می تواند به صفر برسد؛ و در کنار 
درمان های امروزی به صورت درمان مکمل مورد استفاده 

قرار گیرد.
وی، بیشترین عوارض در طب سوزنی را استفاده ناصحیح 
بسیار  نقاط  گفت:  و  کرد  عنوان  روش  این  از  نادرست  و 
حساسی در بدن وجود دارد که ساختار خطرناکی دارند مثل 
ناحیه گردن، قفسه سینه و ستون فقرات که اگر سوزن را 
بزنیم  نامناسب  عمق  و  غلط  زاویه  با  و  نادرست  طور  به 
اینها  و  کند  ایجاد  بیمار  برای  عواقبی  و  عوارض  می تواند 

نقاطی هستند که درمانگر باید با آنها آشنایی داشته باشد.
علیرضایی ادامه داد: در مواردی مثل بارداری، درمان با طب 
سوزنی در سه ماهه اول ممنوع است و در سه ماه آخر باید 
با احتیاط استفاده شود و اگر درمانگر این احتیاط ها را انجام 
دهد، یک طب سوزنی و یک درمان خوب و مؤثر و بدون 

عواقب خواهیم داشت.

پرتـو علمي

ارتباط دختر ۱۵ ساله با پسر مشهدی به شکایت 
را  این دختر  که  این  و هاشم موضوع  ختم شد 
در  و  کرد  کتمان  را  داده  می  راه  شان  خانه  به 

کالنتری گفت که این دختر را نمی شناسد.
زن  یک  شکایت  پی  در  که  ای  ۱۵ساله  دختر 
با  نامشروع  ارتباط  و  مزاحمت  ایجاد  بر  مبنی 
درباره  بود،  شده  احضار  کالنتری  به  پسرش 
داستان زندگی اش به مشاور و مددکار اجتماعی 
در  گفت:  مشهد  خان  میرزاکوچک  کالنتری 
دوران ابتدایی تحصیل می کردم که پدرم را در 

یک حادثه از دست دادم.
از آن روز به بعد من که تنها فرزند خانواده بودم 
نزد مادرم زندگی می کردم اما تامین هزینه های 
زندگی و تحصیل من برای مادرم بسیار سخت 
ترک  راهنمایی  مقطع  در  دلیل  همین  به  بود. 
مادرم  به  داری  خانه  امور  در  تا  کردم  تحصیل 
دیگری  مرد  با  مادرم  حال  این  با  کنم.  کمک 
ازدواج کرد و سرگرم زندگی جدید خود شد، به 

طوری که دیگر مرا فراموش کرده بود.
به پذیرش من  ام حاضر  ناپدری  از سوی دیگر 
نبود و مادرم نیز برای حفظ زندگی اش سکوت 
نزد  شدم  ناچار  من  دلیل  همین  به  می کرد. 

روحی  شرایط  ها  آن  اما  کنم  زندگی  پدربزرگم 
با  زیادی  نظر  اختالف  و  کردند  نمی  درک  مرا 
و  در جست  من  که  بود  گونه  این  داشتیم.  هم 
جوی محبت و پر کردن خألهای عاطفی زندگی 
ام به فضای مجازی روی آوردم و در گروه های 
مختلف و کانال های اینترنتی عضو شدم، تا این 
که در یکی از کانال های تلگرام با »هاشم« آشنا 

شدم و سرنوشتم به گونه ای دیگر رقم خورد.
او که شش سال از من بزرگ تر بود، با ارسال 

پیامک های عاشقانه و تماس های تلفنی، به من 
ابراز عالقه می کرد تا جایی که من هم یک دل 
نه، صد دل عاشق او شدم و بدین ترتیب ماجرای 
دیدارهای  به  و  یافت  ادامه  ما  عاشقی  و  عشق 

حضوری در پارک و خیابان کشید.
دختر مشهدی در خانه هاشم زندگی اش تباه شد

مدتی بعد هاشم مرا به منزل خودشان برد ، آن 
روز مادرش در خانه حضور نداشت. پدر و مادر 
هاشم از یکدیگر جدا شده بودند و او با مادرش 

زندگی می کرد. از آن روز به بعد حتی زمانی که 
مادرش نیز در خانه بود مرا به اتاقش می برد و 
اگرچه  کشیدیم.  می  سیگار  و  قلیان  یکدیگر  با 
هاشم جوانی خالفکار بود و با فروش موادمخدر 
زندگی اش را می گذراند اما من اهمیتی به آن 
نمی دادم و رفت و آمدهایم با هاشم ادامه داشت 
تا این که در یکی از همین روزها او با وعده و 
وعید ازدواج، هستی مرا به نابودی کشاند و آینده 
ازدواج  امید  به  هم  باز  من  ولی  کرد  تباه  را  ام 
رسمی با او همچنان به این ارتباط عاطفی ادامه 
می دادم، تا این که مادر هاشم به بهانه این که 
پسرش به خاطر ارتباط با من خالفکار شده است 
و شب ها دیر به منزل می آید، از من شکایت 
کرد در حالی که هاشم مرا به خاک سیاه نشانده 

است و...
شایان ذکر است، وقتی با دستور سرهنگ باقی 
زاده حکاک )رئیس کالنتری میرزاکوچک خان( 
با  خود  ارتباط  شد،  دعوت  کالنتری  به  هاشم 
دختری  را  او  و  کرد  انکار  را  ۱۵ساله  دختر 
با  مذکور  پرونده  دلیل  همین  به  خواند.  مزاحم 
مراجع  به  رسیدگی  برای  کالنتری  مشاور  نظر 

قضایی ارسال شد.

مادر مرد جوان شاکي شد ؛

دختر15 ساله درخانه هاشم آبرویش را از دست داد

سارق   ۲۷ گفت:  دزفول  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
مسلح، زورگیر و متجاوز به عنف در دزفول دستگیر شدند.

 منصور محمدی خباز روز یکشنبه در جمع خبرنگاران دزفول افزود: 
در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و با هدف برخورد 
با برهم زنندگان امنیت و هنجارشکنان، ۲۷ سارق مسلح، زورگیر و 
متجاوز به عنف طی عملیات های ضربتی و هماهنگ توسط پلیس 

آگاهی شناسایی و طی هفته با نظارت دادسرا دستگیر شدند.
وی ادامه داد: این افراد شامل یک باند سه نفره سرقت مسلحانه و 
متجاوز به عنف، یک باند چهار نفره سرقت مسلحانه موتورسیکلت 
و یک باند ۱۰ نفره سرقت مسلحانه خودرو بودند که منهدم شدند.

 ۱۷ خودرو،   ۶ کرد:  بیان  دزفول  انقالب  و  عمومی  دادستان 
موتورسیکلت و هفت تیغه قمه در بازرسی از مخفیگاه این سارقان 

کشف و ضبط شد.

از دستگیری ۱۰ سارق کیف قاپ و سارق به عنف  وی همچنین 
خبر داد و گفت: این سارقان در بازجویی ها به بزه ارتکابی اعتراف 
کردند که مقادیری اموال مسروقه شامل کیف زنانه، جواهرات و 
بیان  با  آنها کشف شد. محمدی خباز  از مخفیگاه  موبایل  گوشی 
در  شهروندان  امنیت  ضریب  بردن  باال  برای  طرح ها  این  اینکه 
نیروی  و  قضایی  دستگاه  افزود:  دارند،  ادامه  دزفول  شهرستان 
انتظامی دزفول در چارچوب قانون و بدون هیچ گونه مماشاتی با 

هنجارشکنان و برهم زنندگان امنیت عمل خواهند کرد.
وی ادامه داد: این افراد بدانند که برای ادامه هنجارشکنی های خود 
هیچ حاشیه امنی ندارند و در سریع ترین زمان ممکن دستگیر و به 

سزای اعمال مجرمانه خود می رسند.

خاطر  به  زرد  عنکبوت  سیاه  جرمهای  به  رسیدگی  دادگاه  دومین 
غیبت شاکی های پرونده، به روزهای آینده موکول شد.

حکم این مرد شیطان صفت به اتهام آزار سریالی سه زن در دیوان 
عالی کشور شکسته شد تا وی بار دیگر محاکمه شود.

سال ۹۴ یک زن جوان به نام پریا به پلیس آگاهی رفت و از پسر 
جوانی که وی را آزار داده بود شکایت کرد.

وی در تشریح جزییات ماجرا گفت: اوایل سال ۹۳ دوست صمیمی 
ام پروانه هراسان با من تماس گرفت و گفت از سوی یک پسر 
جوان مورد آزار قرارگرفته است و مرد جوان از او فیلم تهیه کرده 
مدرک  وقتی  اما  نکردم  بارو  را  حرفش  اول  دارد.  اخاذی  قصد  و 
های او را دیدم دلم برای دوست صمیمی ام سوخت وبه او قول 
دادم کمکش کنم. من همراه دوست صمیمی ام برای پس گرفتن 
عکس و فیلم ها با پسر جوان قرار گذاشتم.او هکه پسر مودبی بود 
قول داد عکس و فیلم ها را تحویلم دهد اما یکباره به سمت حاشیه 

تهران رفت و با تهدید چاقو مرا آزار داد.
وی ادامه داد: وقتی این ماجرا را به پروانه گفتم فهمیدم که من 
پروانه  از  قبل  او  و  هستم  مرد  این  سیاه  جنایت  قربانی  سومین 

دوست صمیمی دیگرمان به نام شیدا را هم آزار داده بود.
به دنبال شکایت این زن تالش برای ردیابی پسر جوان آغاز شد و 

دو شاکی دیگر شناسایی شدند.
با  پلیس گفت: ماجرا  به  باشگاه بدن سازی است  شیدا که مربی 
رفتن من به یک سوپرمارکت آغاز شد. در سوپرمارکت پسر جوانی 
به من گفت گوشی موبایلش را در خانه جا گذاشته است و حاال 
با مادرش بگیرد. من هم گوشی  الزم است یک تماس ضروری 
اما وقتی به خانه برگشتم تماس های پسر  موبایلم را به او دادم 
جوان آغاز شد و آنجا بود که فهمیدم پسر جوان از گوشی موبایل 
من با تلفن خودش تماس گرفته و شماره موبایل مرا به دست آورده 
بود. مزاحمت های پسر جوان ادامه داشت تا اینکه مرا تهدید کرد 
و من به ناچار به دیدنش رفتم و به او گفتم نامزد دارم و بهتر است 

اینکه  تا  نبود  از پسر جوان خبری  از مزاحمت بردارد.مدتی  دست 
ازدواج کردم اما باز هم مزاحمت های او شروع شد. او حتی چند 
بار با همسرم تماس گرفت . او می گفت از طریق شبکه های پیام 
رسان تلفنی به عکس های خصوصی ام دسترسی پیدا کرده و قصد 
دارد آنها را پخش کند. مزاحمت های او باعث شد که همسرم مرا 

طالق دهد.
این زن گفت: پسرجوان می گفت به من عالقمند شده و اگر برای 
آخرین بار به دیدنش بروم دست از سرم برمی دارد. من هم با او 
قرار گذاشتم.اما پسر جوان با زور و تهدید مرا به پارک جنگلی سرخ 
حصار برد و آزارم داد. او از جنایت سیاهش فیلم تهیه کرد و گفت 
این فیلم را در شبکه های مجازی پخش می کند. من که ترسیده 
بودم ماجرا را با دوستم پروانه در میان گذاشتم. من به همراه پروانه 
او  ماشین  سوار  و  گذاشتیم  قرار  پسرجوان  با  خردسالش  فرزند  و 
فیلم ها  و  داد عکس  او قول  و  او صحبت کرد  با  شدیم. دوستم 
را پس دهد اما در میان راه به سمت حاشیه تهران ر فت. هر چه 
من و دوستم به او التماس کردیم اجازه دهد از ماشین پیاده شویم 
قبول نکرد. او به شدت ما را کتک زد و به زور به یک خانه ویالیی 

در حاشیه تهران برد.
این زن گفت: پسر جوان می خواست دوستم را هم آزار دهد که 
مقاومت کرد.اما پسر بی رحم فرزند خردسال دوستم را از پنجره 
فرزند  ندهیم  تن  او  خواسته  به  اگر  کرد  تهدید  و  گرفت  بیرون 
خردسالش را از پنجره ساختمان بیرون پرت می کند. او بی رحمانه 
من و دوستم را آزار داد و از ما فیلم گرفت.او ما را از ویال بیرون 
برد و در میان جاده رها کرد. دوستم که می ترسید به خانه اش 
از او کمک  با دوست صمیمی اش پریا تماس گرفت و  برگردیم 
خواست. این طور بود که سومین زن هم به دام شیطانی این پسر 
گرفتار شد. اما ما از ترس آبرویمان جرات نکردیم به پلیس حرفی 

بزنیم تا اینکه پریا به اداره آگاهی رفت و شکایت کرد.
* ردیابی پسر شیطان

به دنبال حرف های تکان دهنده این زن قربانی دیگر نیز شناسایی 
و ردیابی مرد جوان آغاز شد . پلیس از طریق ردیابی شماره تلفن 
که  حالی  .در  کرد  بازداشت  را  او  و  یافت  را  وی  رد  جوان  پسر 
دوشاکی دیگر شکایت های مشابهی را تسلیم پلیس کرده بودند 
متهم ۳۵ساله که به عنکبوت زرد معروف شده بود به اتهام زنای 
به عنف، آدم ربایی منتهی به زنای به عنف و اکراه و سو استفاده از 
شاکی ها در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه 
شد . وی خودش را بی گناه خواند و منکر آزار شیطانی شد.متهم 
ادعا کرد سه زن جوان به خواسته خودشان با وی رابطه برقرار کرده 

اند و به زور آنها را آزار نداده است.
* حکم دادگاه

اتهام  از  را  وی  و  شدند  شور  وارد  قضات  دادگاه  جلسه  پایان  در 
را به ۱۰۰ضربه شالق،۱۰ماه زندان،  تبرئه و وی  به عنف  تجاوز 
و ۱۸۰ ساعت  بلوچستان  و  نیک شهر سیستان  به  تبعید  یکسال 
کردند  رفتگری« محکوم  در شهرداری»  رایگان  عمومی  خدمات 
پرونده در شعبه هفتم  به حکم صادره  اعتراض سه شاکی  با  .اما 
دیوان عالی کشور تحت رسیدگی موشکافانه قرار گرفت و قضات 
عالی رتبه دیوان عالی کشور با طرح چندین ایراد حکم صادره را 
شکستند .قضات دیوان عالی کشور در گزارشی اعالم کردند اگر 
ارتکاب  به  بوده ولی  زنای ساده  چه متهم در جلسه دادگاه منکر 
رفتار غیراخالقی اعتراف کرده است.ارسال پیامک های غیراخالقی 
و تهدیدآمیز نسبت به یکی از شاکی ها و ارسال تصاویر مستهجن 
و برهنه یکی از آنها حکایت از ارتکاب رفتار مجرمانه و تهدیدآمیز 
به  ها  شاکی  از  یکی  شخصی  زندگی  بررسی  با  طرفی  از  دارد. 
نام پروانه که دارای همسر و فرزند و موقعیت شغلی و اجتماعی 
باالست منطقی به نظر نمی رسد که وی خودش همراه متهم به 
ویالی دوست وی رفته باشد و سپس نیمه شب در راه بازگشت 
خودش را از خودرو متهم به بیرون پرتاب کند.ازاین رو الزم است 

تا پرونده بار دیگر رسیدگی شود.

وکیل مدافع مادر رومینا اشرفی توضیحاتی درباره پرونده ارائه کرد.
رومینا  پرونده  وضعیت  آخرین  خصوص  در  مقدم  نیکدل  ابراهیم 
استان  دادگاه کیفری یک  پرونده در شعبه دو  اظهار کرد:  اشرفی، 
گیالن رسیدگی شد و ما تقاضای فرجام خواهی کردیم و فعاًل هنوز 

شعبات دیوان تعیین نشده است.
وکیل مدافع مادر رومینا اشرفی افزود: ما خألهای قانونی زیادی در 
مقررات کیفری داریم که دادگاه نمی تواند این خألها را پر کند و تا 

قانون نباشد دادگاه نمی تواند ورود کند.
وی گفت: بحث افساد فی االرض را نیز مطرح کردیم که آن هم به 

دور از منطوق صریح مقررات است و بعید است که پدر رومینا را مفسد 
فی االرض بدانند. البته ما موافق اعدام نیستیم و به نظر من باید برای 
قاتل مجازاتی تکمیلی تعیین می شد تا بتواند آثار مجازات اصلی مانند 
اقامت اجباری در یک محل دور افتاده یا ممانعت از حضور در محل 

اقامت قبلی را تعیین کند.
* قوانین ما نه تنها اثر پیشگیرانه ندارد بلکه جرم زا هستند

نیکدل مقدم به ناکارآمد بودن قوانین و وابستگی به مباحث فقهی 
اشاره کرد و گفت: مشکل ما، ریشه ای، فرهنگی و اجتماعی است و 
قوانین جزای ما برگرفته از مبانی فقهی است که بعضا کارکرد خود 

را با شرایط امروز از دست داده اند. در کشور ما در بخش قوانین فقط 
حقوقدانان نیستند که تصمیم می گیرند بلکه افرادی قوانین را تصویب 

می کنند که تبحری در مباحث جرم شناختی ندارند.
این وکیل دادگستری بیان کرد: برای پیشگیری از وقوع جرم های 
این چنینی می توانیم تجربیاتمان را ارائه و راهکارهایی پیشگیرانه را 
مورد بررسی قرار دهیم. پیامد اجتماعی صرفاً نباید سرکوب گرایانه 
باشد بلکه باید بازدارنده باشد. وی اضافه کرد: قوانین ما نه تنها اثر 
پیشگیرانه ندارد بلکه بعضا جرم زا هستند. در بحث های کیفری باید 

قوانین به نحوی باشد که مانع از وقوع جرائم شود.

در دزفول ؛

۲۷ سارق مسلح و زورگیر دستگیر شدند

قاضي دادگاه مرد شیطان صفت :

"عنكبوت زرد" 3 زن را بي عفت كرد

 پرونده به دیوان عالی رفت ؛   پدر رومینا اشرفی مفسد فی االرض است

پلیس پیشگیری :  راننده تاكسی اینترنتی قربانی زورگیران خشن شد

سرکالنتر هفتم پلیس پیشگیری از دستگیری ۲ سارق خودروی 
از سرقت خودرو شناسایی و دستگیر  اینترنتی که بالفاصله پس 

شدند، خبر داد.
آبان  نوزدهم   ۲۰:۰۰ ساعت  گفت:  جلیلیان  دوستعلی  سرهنگ 
ماه ماموران گشت انتظامی کالنتری ۱۱۷ جوادیه در حال گشت 
اینترنتی یک دستگاه  راننده  بودند که  زنی در محدوده کالنتری 
خودروی سواری پژو ۴۰۵ زرد رنگ به آنان مراجعه و اظهار داشت، 
به درخواست شهروندی که تقاضای راننده از مقصد یوسف آباد به 
جوادیه کرده بود، به نشانی مبدا حاضر شدم و پس از سوار کردن 

دو جوان، به مقصد جوادیه حرکت کردم.

این مقام انتظامی عنوان کرد: شاکی ادامه داد، پس از طی مسافتی 
با تهدید سالح سرد، موبایل  اواخر مسیر، دو جوان  به  و رسیدن 
و خودروام را زورگیری و پس از پیاده کردن من در این نقطه به 
ماموران  اینکه  به  توجه  با  گفت:  وی  گریختند.  محل  از  سرعت 
کالنتری جوادیه بالفاصله پس از سرقت خودرو در جریان سرقت 
خودرو قرار گرفتند و در محل حاضر بودند، طرح مهار و دستگیری 
انتظامی  های  گشت  کلیه  به  خودرو  مشخصات  و  اجرا  سارقان 

سرکالنتری هفتم پلیس پیشگیری اعالم شد .
سرکالنتر هفتم گفت: با گذشت ۱۰ دقیقه از وقوع سرقت، ماموران 
کالنتری جوادیه موفق شدند خودروی سرقتی را در محدوده باغ 

آذری شناسایی و در یک عملیات پلیسی آن را متوقف و هر دو 
سارق جوان را دستگیر کنند.

سرهنگ جلیلیان عنوان کرد: در بررسی های بیشتر از دو متهم، 
گوشی سرقتی ، تجهیزات نظامی قالبی و یک قبضه سالح سرد، 
اقالم مورد نیاز برای سرقت کشف و هر دو متهم به همراه خودروی 
مسروقه برای تحقیقات تکمیلی به کالنتری جوادیه انتقال یافتند.

از  اینکه هر دو سارق در کالنتری پس  بیان  با  پلیسی  این مقام 
مواجهه حضوری با شاکی به جرم ارتکابی اعتراف کردند، گفت: 
تحقیقات پلیسی در این خصوص آغاز و متهمان با دستور قضائی 

در اختیار کالنتری جوادیه قرار دارند.


