۴

حوادث

پنج شنبه  ۲۷اردیبهشت  1397اول رمضان  143۹شماره 271۵

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

مرگ یک پدر و کودک نه ماهه ،محور بجنورد-گلستان را دوباره سرخگون کرد

جاده مرگ؛ از مسئوالن نگاه ،از جاده هم قربانی
در پی تصادف رخ به رخ یک خــودروی پژو پارس با دو کامیون در محور بجنورد –
گلستان موسوم به جاده مرگ ،راننده پژو به همراه فرزند نه ماه اش در دم فوت کردند
و مادر خانواده راهی بیمارستان شد .به گزارش خبرنگار ما و بر اساس پلیس راه چمن
بید این حادثه سه شنبه شب در کیلومتر  6محورچمن بید  -گلستان رخ داد ،محدوده

ای که باند دوم آن از ماه ها پیش منتظر ریختن الیه دوم آسفالت است اما پیمانکار به
دلیل نداشتن نقدینگی قادر به پایان کار این محدوده نیست .بر اساس اعالم مدیران
شرکت پیمانکار در صورت تزریق اعتبار نقدی طی مدت  2ماه  7کیلومتر از این
محدوده  4بانده می شود تا دیگر شاهد قربانی شدن نوزادانی نباشیم که پیش از راه

رفتن در این دنیا راهی آسمان می شوند .بر اساس اعالم کارشناسان پلیس راه این
حادثه به دلیل توجه نداشتن راننده خودروی پژو به جلو و بی توجهی راننده یکی از
کامیون ها به عالیم هشدار دهنده رخ داده است اما باید شرایط سخت رانندگی در
این جاده را به دلیل تردد پرشمار خودروهای سنگین با وجود عرض بسیار کم در نظر

گرفت .هم اکنون در مسیر مشهد مقدس به سمت تهران محور بجنورد -گلستان تنها
قطعه  2طرفه است .سال گذشته محور بجنورد-گلستان با حدود  70قربانی تأثیر به
سزایی در افزایش تعداد قربانیان جاده ای استان و در نتیجه رتبه نخست استان را در
کشور به لحاظ افزایش تصادفات داشت.

خبر

گفت و گو

جهنمی که همسرم برایم
ساخت
صدیقی -مشکل من تنها سر کار نرفتن همسرم
نیست ،بلکه او بد دل و بدخلق هم است  .نه مسئولیت
سرش می شود و نه آبــروداری می کند .حتی وسط
خیابان چند بــار مــرا زیــر مشت و لگدش گرفته و
حیثیت من را جلوی دوست و فامیل برده است .زن
تنها و بی رمق از زندگی سردش در راهروی دادگاه
خانواده می گوید :همسرم به من اعتماد نــدارد و
در این 4ســال زندگی مشترک مان نمی گذاشت
تنهای جایی بروم و حتی به خانه بــرادرش که یک
کوچه بیشتر با ما فاصله ندارد نمی گذاشت بروم.
زمانی که همسرم سرکار بود کارش را تعطیل می
کرد تا من را همراهی کند .کار به جایی رسیده بود
که حتی برای شرکت در مجالس زنانه او با من می
آمد .هر وقت خانواده ام با من تماس می گرفتند
اجازه نمی داد پاسخ آن ها را بدهم و سر و صدا می
کرد و دعوا راه می انداخت و با ناسزا گفتن به آن ها
تلفن را قطع می کرد .با رفتارهایش جانم را به لبم
رسانده بود و حتی کوچک ترین خریدی برای خانه
نمی کرد و مادر بیچاره ام با کارت یارانه اش برای
ما خرید می کرد تا مبادا زندگی مان به هم بخورد.
همسرم مدام به من تهمت می زد و سر کار نمی رفت.
سر این ماجرا با خواهر و مادرش درگیر می شد و به
آن ها بی احترامی می کرد .همراه خانواده همسرم
در یک خانه کوچک زندگی می کردیم و هر بار سر
یک ماجرا همسرم با خواهرش یکدیگر را می زدند.
زمانی که به همسرم اعتراض می کردم چرا سر کار
نمی رود به من حمله و مرا از خانه بیرون می کرد.
غیر از تهمت و افترا زدن به من کاری برایم در زندگی
نکرد و با این که من خیلی مراعات می کــردم اما
او مــدام گستاخی می کرد و حتی طالهای جشن
عروسی مان را از من گرفت و آن ها را شکست .زمانی
که دیدم با زندگی با یک مرد بی مسئولیت و بددل
راه به جایی نمی برم و فقط عمرم را تلف می کنم به
دادگاه خانواده آمدم تا با درخواست طالق خودم را
از این زندگی نجات بدهم.

در گفت و گو با بازپرس ویژه جرایم فضای مجازی مطرح شد:

پرده نخست

مجرمانی دور از دسترس

آقای بازپرس آبرو و حیثیتی برای من نمانده است .روز و شبم را در
خانه می گذرانم تا کسی مرا نبیند .حتی نمی توانم چشم در چشم
برادرانم شوم .زن غمگین ملتمسانه از مجریان قانون کمک می
خواهد تا مجرمی را که با عفت و آبروی او بازی کرده است دستگیر
کنند و به سزای عمل اش برسانند.
مجرمی که خیالش تا حدود زیادی راحت است که گیر قانون نمی
افتد چون می داند مأموران به سرور خارجی فضای مجازی مورد
استفاده دسترسی ندارند .زن افسرده ادامه می دهد :فردی با
برداشتن عکس من از صفحه شخصی ام آن را در فضای مجازی
پخش و مرا به عنوان یک زن بی بند و بار معرفی کرده و حاال من
مانده ام با آبرویی که دیگر به این راحتی بر نمی گردد .او البته تنها
زنی نیست که آبرویش رفته ،طی سال های اخیر هر ماه یک تا دو
نفر مانند او به دادسرای بجنورد مراجعه کرده اند اما....

پرده دوم

یکی از مدیران رده میانی دستگاه های اداری استان با تنظیم
شکواییه اعالم می کند فردی با لجن پراکنی علیه او در فضای
مجازی در صدد ریختن آبرو و اعتبار اوست .او به طور شفاهی از
مجریان قانون درخواست می کند پیش از آن که زندگی اش از هم
بپاشد چاره ای برایش بیندیشند اما دسترسی به متهم در فضای
مجازی غیر ممکن است مگر با مهندسی اجتماعی .متهم هرچند
شناسایی می شود اما جان شاکی تا زمان پیدا شدن او به لبش می
رسد.

پرده سوم

آقای مدیر کل وارد دفتر بازپرس می شود و می پرسد :چرا متهمی
که علیه من در فضای مجازی شایعه پراکنی می کند دستگیر نمی
شود؟ بازپرس در پاسخ می گوید :سرور فضای مجازی استفاده
شده در خارج از کشور و دسترسی دستگاه قضایی به آن غیر ممکن
است.

این  3پرده نمونه ای از صدها پرونده ای است که در دادسرای
عمومی و انقالب بجنورد در رابطه با جرایم اخالقی در فضای
مجازی تشکیل شده که با حیثیت و آبروی افراد بازی شده است.
عالوه بر آن پرونده های متعدد کالهبرداری در فضای مجازی نیز

تشکیل شده که کالهبرداران با خیال راحت طعمه های شان را
سرکیسه کرده اند زیرا می دانستند که قانون به سرور خارجی
فضای مجازی استفاده شده دسترسی ندارد  .بازپرس ویژه جرایم
فضای مجازی دادسرای عمومی و انقالب بجنورد در گفت و گو
با خبرنگار ما در این باره می افزاید :طی سال های گذشته با
گسترش فضای مجازی و سرورهای خارجی پرونده های متعدد
اخالقی و اقتصادی در دادسرای بجنورد تشکیل شده که به دلیل
غیر قابل دسترس بودن مدیران آن ها مهندسی اجتماعی تنها راه
شناسایی متهمان بوده است.
«عباسی» ادامه می دهد :در کالهبرداری های صورت گرفته زیر
یک میلیون تومان با وجود فراوانی اما مال باختگان با توجه به
شرایط سخت پیدا کردن متهم قید مال از دست رفته شان را می
زنند .وی تصریح می کند :در مباحث اخالقی نیز هر چند با حیثیت
و آبروی افراد بازی می شود اما دستگاه قضایی راه دشوار و گاه غیر
ممکنی را برای دستگیری متهم دارد.
وی خاطرنشان می کند :با توجه به موقعیت امنی که این فضاهای
مجازی خارجی برای مجرمان ایجاد کرده اند طی سال های اخیر
ما شاهد رشد روز افزون پرونده های اخالقی و اقتصادی بودیم و
در صورتی که مردم به استفاده از سرورهای داخلی فضای مجازی
رو بیاورند کار دستگاه قضایی برای شناسایی مجرمانی که جیب
یا عفت مردم را هدف قرار داده اند بسیار راحت می شود و آن ها
قابل دسترس هستند.
وی تصریح می کند :با گسترش استفاده از فضای مجازی داخلی،
اعتماد عمومی برای ایجاد کسب و کارهای این فضا نیز گسترش
می یابد.
هر چند هم اکنون عده ای از مردم به دلیل آگاهی از شرایط فضای
مجازی خارجی اعتمادی به خرید و فروش کاال در این فضا ندارند
اما با ایجاد یک شرایط امن مردم می توانند از این طریق به کسب و
کار یا خرید و فروش مطمئن دست یابند.

امدادرسانی به  61خانوار
گرفتار در سیل
جمعیت هــال احمر خراسان شمالی از امــداد
رســانــی بــه  61خــانــوار حــادثــه دی ــده بــا مجموع
 311نفر بر اثر جاری شدن سیل در شهرستان
های مختلف استان طی  3روز گذشته خبر داد.
بــراســاس اعــام ایــن جمعیت ،بــارش هــای سیل
آسای  3روز گذشته عالوه بر وارد کردن خسارت
به راه ها و محصوالت کشاورزی 311 ،نفر از اهالی
شهرستان هــای بجنورد ،مانه و سملقان ،راز و
جرگالن و شیروان را دچار حادثه کرد .این جمعیت
همچنین در این مدت  53تخته چادر 42 ،بسته
غذایی ،فانوس ،نایلون ،والور ،ست ظروف ،پتو و
 42قلم کاالی بهداشتی را میان حادثه دیدگان
توزیع کرد .جاری شدن سیل طی روزهای اخیر در
شهرستان های مختلف خسارت هایی را به بخش
های دام پروری نیز وارد کرد.
تاکنون مدیریت بــدون مدیر بحران استانداری
خراسان شمالی گزارشی از مجموع خسارت های
وارد شــده به بخش هــای مختلف زیرساختی و
کشاورزی استان نداده است.
از مجموع  230میلیارد ریال خسارت وارد شده
بر اثر سیل به بخش های مختلف زیرساختی و
کشاورزی استان طی  2سال گذشته  ۶۰میلیارد
ریال پرداخت شد و برای پرداخت بقیه خسارت
های وارد شده در سال گذشته و امسال مدیریت
بحران استانداری خراسان شمالی باید به دنبال
مصوبه ای جدید از هیئت دولت باشد در حالی که
هنوز در بالتکلیفی به سر می برد.

