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شماره شوک

جنگ موشكي
با شهابسنگها

گروه شوك :دانشــمندان فضايي
روســيه اعالم كردنــد در حــال ارتقاي
موشكهاي هســتهاي خود هستند تا با
شهابســنگهاي مهاجــم زمين مقابله
كنند.اين محققان بيان كردهاند استفاده
از موشكهاي بالستيك قارهپيما ميتواند
بخوبي از زمين در مقابل شهابســنگها
مقابله كند.
آنهــا ميگويند خود را بــراي نزديك
شدن ســيارك آپوفيس  99942كه در
سال  2036از نزديكي زمين عبور خواهد
كرد و خطرناك است آماده ميكنند.
اين درحالي اســت كه سازمان فضايي
ناســا ،آپوفيــس را چنــدان خطرناك
نميدانــد .ثابــت ســايت گاراي محقق
روســي و طراح موشــك ماكيو ميگويد:
ســيارك آپوفيــس  99942ميتوانــد
براي زمين بســيار خطرناك باشد و ما با
برنامهريزيهاي ويژه با آن مقابله خواهيم
كرد .سوخترســاني به موشك ظرف 10
روز پيــش از راهاندازي موشــك صورت
خواهد گرفت .ارتقــاي فضاپيما ميتواند
ميليونهــا پوند هزينه به همراه داشــته
باشــد.در پروژهاي مشــابه موشكهاي
بالســتيك با عنوان «شــيطان» در سال
 2013طراحي شــده بود تا بــا هر گونه
ســيارك و شهابســنگ خطرناك براي
زميــن مقابله كند اما تا ســال  2036كه
آپوفيس بــه زمين نزديك ميشــود ما
موشــكهاي خود را با كيفيــت باالتري
راهانــدازي كرديــم .در حــال حاضــر
مهندسان ما در حال پژوهشهاي علمي
بيشتري هســتند تا با قدرت بيشتري با
سياركها مقابله كنند.

تحلیل شوک
تأثير سبك زندگي
بر افراد
دكتر سميرا ذاكراني

گروه شوك :دزدان وقتي
دستور پليس را براي توقف
ديدند به فــرار دلهرهآوري
دست زدند.ساعت  4عصر
 10بهمــن ماه ســال جاري
واحد گشــت آشكار پليس
آگاهي تهــران در بزرگراه
آزادگان به يــك خودروي
ســفيد رنگي برخوردند كه
بررسيها نشــان داد آن را
 25دي ماه به سرقت بردهاند.
مأموران بالفاصله به راننده
دســتور توقف دادند اما وي
با بياعتنايي و انجام حركات
مخاطرهآميــز و افزايــش
جنونآميز سرعت اقدام به
فرار كرد.تعقيب و گريز بين
واحد گشت پليس آگاهي و
خودروي فراري ادامه يافت
تا ســرانجام زماني كه دزد
خودرو قصد داشت به سمت
يافتآباد تغيير مسير دهد،
خودرو به خاطر سرعت باال و
ناتواني راننده در كنترل آن،
با جدول كنار اتوبان برخورد
كرده و واژگون شــد .در اين
صحنه خوفنــاك ،راننده و
سرنشين خودروي سرقتي
باز خواســتند فرار كنند كه
با شليك تير هوایي ،از سوي
مأموران چارهاي جز تسليم
نديدند.اين دو دزد حرفهاي
بالفاصله با دســتور قضايي
دراختيــار اداره دوم پليس
آگاهي تهران قرار گرفتند و
تحقيقات در زمينه افشاي
اقدامهاي آنان ادامه دارد.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران:

 ۳۰کودک آزاری
در مازندران

محمد حسین
آخرین قربانی کودک آزاری

ادامه در صفحه 12

1208

تعقيبوگريزدلهرهآوردزدوپليس

مشاور و مدرس دانشگاه

سبك زندگي هر فرد يكي از مسائلي
است كه ميتواند بر زندگي وي اثر داشته
باشد و ديدگاهش را نسبت به دنيا تعيين
كند .اگــر نگاهي به زندگــي مجرمان و
تبهــكاران بيندازيم خواهيــم ديد كه
آنها هرگز ســبك زندگي سالم و درستي
نداشتهاند و ديدشان نســبت به دنياي
اطرافشان با بياعتمادي و بدبيني همراه
اســت و همين عاملي بــراي بروز جرم و
رفتارهاي آسيبزا از سويشان ميشود.
شــايد به نظر برســد كه مهم نيست
ما چه دوست یا دوســتاني داريم؟ با چه
كساني همنشيني ميكنيم؟ چه غذايي
ميخوريم و چه شغلي داريم و تفريحمان
چيســت؟ اما بايد بدانيم كــه توجه به
همين مســائل در ظاهر كوچك ،زندگي
ما را ميســازند .در حقيقت تصميمهاي
كوچك روزمره ما شخصيت و كاراكتر ما
را ميســازند و تقدير و آيندهمان را رقم
ميزنند .حتي از قديم هم ميگفتند اگر
ميخواهي با شخصيت مردي آشنا شوي
ببين با چه دوستاني معاشرت ميكند و
اين همان نقش مهم همنشيني است.
شــايد به نظر برسد كه تغذيه تأثيري
در زندگي ما ندارد امــا بايد گفت فردي
كه غذاي سالم و گياهي مصرف ميكند
در مقايســه با فردي كه دائم فست فود
ميخورد و توجهي به خورد و خوراكش
نــدارد داراي دو شــخصيت متفــاوت
هســتند به عنوان نمونه شــخصي كه
 10ســال مراقــب تغذيهاش بــوده در
آينده بدني سالمتر و شــادابتر نسبت
بــه ديگــري دارد .درنتيجــه فردي كه
بدني ناســالم دارد در بيشــتر مواقع از
بيماريهايش درد ميكشــد و از لحاظ
فكري نيز درگير اســت .اين تصميمات
كوچك روزمره مــا مانند حلقههاي يك
زنجيري هســتند كه در نهايت حلقهها،
قدرت اين زنجيرها را تعيين ميكنند .به
عنوان نمونه هر تصميم كوچكي كه ما آن
را بياهميت ميانگاريم يك حلقه از اين
زنجيرها اســت كه اگر سست و بيبنيان
باشد كل زنجير از هم ميپاشد و برخالف
تصور آدمها كــه فكر ميكنند مهمترين
تصميم در زندگيشــان ازدواج ،رفتن به
مهاجرت يا نرفتن ،خريد خانه يا ...است
بايد گفت كه مهمترين اين اســت كه هر
روز را چگونه زندگــي كنيم .آيا مطالعه
كنيم يا نــه؟ ورزش برويم يا نه؟ بنابراين
تأثيرگذارتريــن بخــش مهــم زندگي
نوع ســبك زندگي هر فرد است .سبك
زندگي هر فرد به مــرور زمان اثر مركب
دارد يعني اينكه سبك زندگي ما كم كم
مثل موريانه تأثيراتش را در زندگي نشان
ميدهد.

برپايي دفتر مشاوره
در 600كالنتري كشور

 22پسر و  8دختر در استان مازندران
هدف كودكآزاري قرار گرفتهاند.
مدیرکل پزشــکی قانونی مازندران
با اشــاره به مرگ یک کودک  2/5ساله
براثر کودک آزاری در ســاری گفت :در
 ۱۰ماه گذشــته  ۳۰مورد کودکآزاری
در اســتان ثبتشده است.علی عباسی با
اشــاره به ثبت  ۳۰مورد کودکآزاری در
استان گفت :از این تعداد  ۲۲مورد پسر و
بقیه دختر بوده است .وی با اشاره به مرگ
محمدحسین  2/5ساله که برای مداوا در
بیمارستان بوعلی ساری بستریشده بود
و براثر جراحت شدید وارده توسط مادرش
درگذشــت افزود :جســد پسر خردسال
برای تشخیص علت تامه مرگ به پزشکی
قانونی شهر ساری انتقال داده و مشخص
شــد اين كودك با ضربهمغزی و عوارض
ناشــی از آن به دلیل اصابت جسم سخت
به ســر و بالعکس بــه كام مرگ فرو رفته
اســت.مدیرکل پزشکی قانونی مازندران
در ادامــه تصریــح کرد :اگرچــه پرونده
مرگ محمدحســين در سیستم قضایی
در حال پیگیری اســت امــا یک هفته
پيش پدربزرگ اين كودك با در دســت
داشــتن معرفینامــه از مراجع انتظامی
برای بررســی میزان دیــه مصدومیت
ناشی از ضربوجرح قرباني قبل از مرگ
که در بیمارســتان بوعلی بستری بود به
پزشــکی قانونی مراجعه کــرده که پس
از معاینه محمدحســین در بیمارستان،
آثار سوختگی ،کبودی ،قرمزی در نقاط
مختلف بودن مشهود بود.

پليس مخفي راز دزد خانهها را فاش كرد

بنبست فرار يك دزد در

تونل تاريك مترو

گروه شوك /رامین حســینی :دزد حرفهاي وقتي فهميد از
سوي پليس مخفي شناسايي شــده است براي فرار به روي ريل
قطار مترو پريد و داخل تونل تاريك دويد.
ساعت  10شب  25بهمن ماه مأمور پليس كه با لباس شخصي در مترو
دروازهدولت در حال گشتزني بود به دو جوان مظنون شد و از آنها خواست
تا كارت شناساييشــان را نشان دهند كه ناگهان دو جوان به سمت مأمور
حمله كرده و با هل دادن وي هر يك به ســمتي گريختند.مأمور پليس كه
قــادر نبود هر دو جوان را تعقيب كند با وارد شــدن يكــي از آنها به داخل
تونل تاريك اين قطار به دنبال او دويد.جوان هراســان كه ســعي داشت
هنــگام دويدن تعادل خود را حفظ كند چند باري به زمين خورد اما وقتي
سماجت مأمور پليس را ديد شــروع به پرتاب كردن اشيايي شبيه طال به
ديوارهاي تونل كرد.
ايــن تعقيب و گريز كه  300متري به طول انجاميد با رســيدن قطار و
مســدود شدن راه فرار دزد به بنبست خورد و دزد جوان پس از برخورد نه
چندان جدي به قطار متوقف شــد.مأمور پليس كه در اين تعقيب و گريز
مجروح شــده بود با كمك مأموران مترو ،جوان ســارق را دستگير كرد و
اين مجرم تحويل مأموران پايگاه ســوم آگاهي شــد.اين دزد  18ساله كه
محمد نام داشــت برابر بازپرس ايزد موسي از شعبه  5ناحيه  34و مأموران
تحقيق گفت :ســاعاتي پيش با يكي از دوستانم در خيابان استاد معين به
سرقت خانهاي رفتيم .من پايين منتظر بودم و دوستم از پنجره وارد شد و
مقاديري طال ،گوشي و ساعت را از خانه دزديد .ما پس از اين سرقت ،اموال
را تقســيم كرديم كه در مترو به دام پليس افتاديم.تحقيقات پرونده نشان
ميدهد محمد  18ساله پيش از اين نيز به اتهام سرقت موتور دستگير شده
است.تالش براي دستگيري همدست اين دزد ادامه دارد.

محاكمه يك دزد خياباني
در دادگاه عالي جنايي

گروه شوك :يك دزد خشــن كــه با مجازات
ســنگين زندان مواجه اســت در دادگاه كيفري
استان تهران محاكمه شد و ادعاي بيگناهي كرد.
درحالي كه دادگاه كيفري به جرايم سياسي ،قتل
و پروندههاي سياسي رســيدگي ميكند اين دزد
به خاطر مجازات باالي  15ســال زندان در برابر 3
قاضي عاليرتبه پشت تريبون دفاع ايستاد.
ساعت  12نيمهشب 12 ،شهريورماه سال جاري
مأموران پليس تهران هنگام گشــتزني در خيابان
شهيد اشــرفي اصفهاني به دو جوان موتورسوار كه
رفتارهاي غيرعادياي داشتند برخوردند و همين
كافي بود تا تعقيب و گريز پليســي كليد بخورد و
پليس يكي از دزدان به نام شــايان را دستگير كرد
و راننده موتور در تاريكي گريخت.مأموران پليس
پس از دستگيري در بازرسي از شايان مقداري پول
و تعدادي گوشي تلفن همراه بهدست آوردند.اين
پسر دزد وقتي ديد كه دستش براي مأموران پليس
رو شده است چارهاي جز اعتراف نديد و گفت :من
و دوســتم به نام افشــين كيفقاپي و موبايل قاپي
زيــادي از زنان و مردان رهگــذر در محدوده غرب
تهــران انجــام دادهايم.همزمان با ايــن اعترافات
مردي هراسان وقتي گشــت پليس را ديد ،خود را
به آن رســاند و با ديدن پســر جوان گفت :اين دزد
نيم ســاعت پيش به ســمتم آمد ،تصور ميكردم
ميخواهد آدرسي بپرسد يا حرفي براي گفتن دارد
وقتي از موتور پياده شــد ،ناگهان در يك چشم بر
هم زدن گوشيام را قاپيد و سوار موتور همدستش
شــد و از محل فرار كردند.اين كيفقاپ حرفهاي
به دســتور بازپرس دادسراي ناحيه  34براي انجام
تحقيقات بيشتر و افشاي ساير سرقتهاي احتمالي

جغد بازيگوش

گروه شــوك :كنجكاوي يك جغد بازيگــوش ،عكاس
حياتوحشهنديرابهتكاپوانداخت.جغدبازيگوشوكنجكاو
در حالي كه ســر و ته شده ،در حال نگاه كردن به عكاس است.
حيوان بخوبي ميداند كه مورد توجه قرار گرفته است.عكاس
حياتوحش «رانچــاردا» ميگويد :عكس در نزديكي درياچه
احمدآباد در هند گرفته شده است.جوجه جغدهاي خالدار به
نظر بازيگوش ميرسند .جوجههاي خالدار به جوجه سنگي نيز
شهرت دارند .آنها داراي ظاهري بامزه بوده و بچههايشان پس از
خروج از النه همچنان بازيگوشي خود را حفظ ميكنند.

ديگر در اختيار كارآگاهان قرار گرفت.تيم پليسي
در جريان بررسيها پي بردند كه شايان چند وقت
پيش نيز به خاطر سرقت خودرو به زندان محكوم
شده و پس از تحمل كيفر دو باره دست به اقدامهاي
مجرمانه زده است.درحالي تالش براي افشاي ساير
دزديهــاي اين تبهكار ادامه داشــت كه پليس با
سرقتهاي مشــابه ديگري روبهرو شــد .يكي از
مالباختهها به مأموران گفت :ساعت  9شب بود كه
در خيابان ايران زمين شهرك غرب پياده به سمت
خانه در حال حركت بودم كه ناگهان دو موتورسوار
سد راهم شــدند و يكي از آنها با گذاشتن قمه روي
شكمم خواست گوشي موبايل و پولي كه به همراه
دارم به آنان تحويل بدهم.من هم چون تنها بودم و
كسي در اطرافم نبود ،ترسيدم و گوشيام را با مقدار
پولي كه داشــتم به آنان دادم و سپس با سرعت از
محل گريختند.اين مرد وقتي با شايان روبهرو شد
وي را دزد گوشياش معرفي كرد.بدينترتيب13 ،
طعمه اين پسر خشن در مواجهه حضوري ،شايان
را دزد اموالشان معرفي كردند.صبح ديروز اين مرد
تبهكار در شعبه هشتم دادگاه كيفري يك استان
تهران به رياســت قاضي اصغرزاده تحت محاكمه
قرار گرفت.در ابتداي جلسه 13 ،زن و مرد جزئيات
ســرقتها را فاش كردند سپس شــايان كه با فرار
همدســتش تنها متهم پرونده است براي آخرين
دفاع پشت تريبون ايستاد و گفت :من هيچ سرقتي
از ايــن  13زن و مرد نكردهام .تنها با همدســتي
افشــين من يك گوشي موبايل آن هم در شبي كه
دستگير شدم ،به سرقت بردم و بيگناهم!بنابر اين
گزارش ،در پايان قضات عاليرتبه براي صدور رأي
نهايي با هم وارد شور شدند.

شليك مرگ
در پمپ بنزين ريگان

تيراندازي در پمپ بنزين ريگان يك كشته و
يك زخمي برجاي گذاشت.
فرمانده پليس ریگان گفت :عصر روز يكشــنبه بر
اثر تیراندازی در جایگاه ســوخت رحمتآباد ریگان
یک نفر کشته و یکی از کارکنان جایگاه مجروح شد.
احمد پور بیان کرد :قرباني حادثه  ۶۰ســال سن
داشته و ساکن ایرانشهر است و طی بررسیهای اولیه،
وقوع حادثه به دلیل انتقامجویی بوده است.
وی افزود :علت اصلی این حادثه در حال بررســی
است و در گزارشهای بعدی اعالم میشود.

 3زن و 3مرد در کمین خودروهای لوکس بودند

دام های وسوسه انگیز

گروه شــوك :ســه زن و ســه مرد گردانندگان باند
سازمانيافته سرقت خودروهاي لوكس بودند كه در  2مرحله
به شكار طعمههايشــان ميپرداختند.دزدان خودروهاي
مدل باال زنان را طعمه قرار ميدادند تا به سرقتهايشــان
دست بزنند .ســرهنگ ستار خسروي رئيس پليس آگاهي
اســتان اصفهان گفت :از سه ماه گذشــته كارآگاهان در
جريان شــكايتهايي مبني بر سرقت خودروهاي مدل باال
با شگردهاي مشابه در شــهرهاي اصفهان ،كرج و تهران
قرار گرفتند كه در پي آن ســرقتهاي مسلحانهاي نيز از
خريداران اين نوع خودروها در شهر شيراز صورت گرفت.
وي ادامه داد :بالفاصله يك تيــم تخصصي از كارآگاهان
تشكيل و تحقيقات وســيعي در اين زمينه آغاز و مشخص
شد همه سرقتها با شــيوه طعمه قرار دادن زنان بد پوشش
انجام شده اســت .وي در خصوص شگرد دزدان گفت :دراين
نوع سرقتها زنان در مسير خودروهاي مدل باال ايستاده و با
طرح دوستي ،سوار بر آن ميشدند سپس رانندهها را به بهانه
خريد تنقالت از خودروي خود پياده می کردند و بالفاصله با
كمك همدستانشان ،خودرو را به سرقت ميبردند .خسروي
افزود :مجرمان پس از سرقت ،خودرو را به شيراز منتقل کرده
و اقدام به تبليغ فروش خودروهاي مدل باال در ســايتهاي
اينترنتي و درج آگهي در روزنامهها ميكردند و وقتي متقاضي

پرورش شاهينها براي شكارهاي خوشمزه
گروه شوك :شــاهينهاي دستپرور در قزاقستان براي
شكار تربيت ميشوند .شاميل ژوماتوف عكاس حياتوحش
تصويري زيبا از لحظه شكار يكي از اين شاهينها گرفته است.
اينگونه شــكارهاي سنتي همچنان در روستاي نورا در شرق
منطقه آلماتي در قزاقستان متداول است.بوميان ،شاهينهاي
وحشــي را گرفته و رام ميكنند و براي شكار حيواناتي چون
خرگوش از آنها استفاده ميكنند.وجود بندهاي دور پاي اين
شاهينها نشان ميدهد كه آنها دستآموز بوده و نميتوانند از
اين غذاي خوشمزه براي خود استفاده كنند.

 600كالنتري در كشور دفتر مشاوره دارند و
بسياري از پروندهها با بررسيهاي كارشناسانه
بسته ميشود.
سردار حســين اشــتري فرمانده پليس ايران در
جلسه شوراي معاونين دادســراي عمومي و انقالب
تهران كه عصر روز يكشــنبه  25بهمن برگزار شــد،
گفت :قوه قضائيه و نيروي انتظامــي به مثابه دو بال
هســتند كه هدف اصلي آنها برقراري عدالت اســت.
وي اظهار داشــت :اگر قوه قضائيه و نيروي انتظامي
بر اســاس شــرح وظايــف و اختياراتي كــه دارند
مأموريتهايشــان را بدرســتي انجام دهند ،حتماً
كاهش جرايم را خواهيم ديد.
وي افزود :در هر حادثــهاي كه پيش ميآيد ،بايد
دادستاني در درجه اول از آن مطلع شود ،زيرا اين امر
باعث رسيدگي بهتر ما به پروندهها خواهد شد.
سردار اشــتري همچنين با اشاره به اينكه در حال
حاضر در  600كالنتري سراسر كشور دفتر مشــاوره
بر پا كرده ايم ،گفت :امســال يك ســوم پروندهها در
خود كالنتري و با بهرهگيري از دفاتر مشــاوره بسته
شــد .فرمانده پليس ايران افزود :اراذل و اوباش را به
ســه گروه دسته يك ،دســته دو و دسته سه ،تقسيم
كردهايم كه دسته اول را خوب كنترل كرده ايم.
سردار اشتري در ادامه با بيان اينكه كشف حجاب
در خودرو با كمك دادســتاني تا حدود زيادي كنترل
شــد ،تأكيد كرد :متأسفانه اكنون شاهديم جواني كه
ســني ندارد خودروي يك ميلياردي ســوار ميشود
و وقتي پليس به ســبب انجام تخلــف ميخواهد او
را جريمه كند ،آن جــوان  10ميليون تومان پول در
مي آورد و ميگويد چقدر ميشود.

با شماره تلفن ارائه شده تماس ميگرفت از او ميخواستند كه
با چك رمزدار به دفتــر كار آنها مراجعه كند .وي عنوان كرد:
پس از مراجعه متقاضيان به دفتر ،دزدان با تهديد مســلحانه
دست و پاي آنها را بســته و پس از كتك زدن و تزريق آمپول
بيحسي به دست و گردنشان اموال آنها را سرقت و سريع ًا به
يكي از صرافيها مراجعــه ميكردند و چك رمزدار را به پول
تبديل كرده و متواري ميشــدند .سرهنگ خسروي اظهار
داشــت :با توجه به اهميت اين پرونده و خطرناك بودن نوع
سرقتهايي كه توسط اعضاي اين باند انجام شده ،تحقيقات
پليس با دقت و ظرافت زيادي براي دستگيري اين باند ادامه
يافت و در دو عمليات مشترك در اصفهان و شيراز ،سه مرد و
سه زن دستگير شدند .وي گفت :با دستگيري اين تبهكاران،
همدست ديگر آنها نيز در عملياتي در كرج در حالي كه قصد
خروج از كشــور را داشت ،دستگير شــد .وي ادامه داد :از
مجرمان چهار خــودروي مدل باال به همراه  ۳۰هزار دالر پول
كه در آخرين سرقت به دســت آورده بودند ،اسپري فلفل و
مدارك خودروهاي سرقتي و تعدادي مدارك جعلي خودرو
كشف شده است .رئيس پليس آگاهي استان اصفهان افزود:
اعضاي اين باند داراي سابقه زورگيري هستند و آثار جراحات
وارده بر بدن آنها حاكي از خشونت آنها است.
پلیس دو مرد مالخر را نیز در این رابطه دستگیر کرده است.

قلبي شكسته

گروه شــوك :عكاس حيات وحش تصويري ديدني
از بوييدن گل از ســوي يك ميمون گرفته اســت«.آندرو
ميليگان» عكاس انگليســي كه اين عكــس زيبا را گرفته
ميگويد :شاخه گل رزي در دستان يك ميمون باغ وحش
استرلينگانگليسبود.ميمونباكندنگلبرگهايگلرز
آن را بو ميكرد .به نظر ميرســيد كه ميمون عاشق ،ديگر
دوستيبرايخودنداشتهوتنهايادگاردوستشرانيزازبين
ميبرد.ميموني با قلب شكسته كه چارهاي جز تحمل اين
دوري نخواهد داشت ،تجربهاي تلخ كه در عالم حيوانات نيز
بسيارديدهميشود،لمسميكند.

