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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

مصدومیت  4هزار و  273نفر بر اثر نزاع
بجنورد در صدر مصدومان نزاع

طی  6ماه نخست امسال  4هزار و  273نفر مدعی مصدومیت حین نزاع به مراکز پزشکی
قانونی استان مراجعه کردند که بجنورد بیشترین آمار مدعی مصدومیت بر اثر نزاع را دارد.
به گزارش سازمان پزشکی قانونی خراسان شمالی ،این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال
گذشته تغییر چندانی نداشته و تنها  ۲درصد کاهش یافته است .آمار تهیه شده توسط پزشکی

قانونی نشان می دهد همچون اغلب سال های گذشته تیر ماه با مراجعه  850مصدوم نزاع
بیش از ماه های دیگر مراجعه کننده و اردیبهشت ماه نیز با  579مراجعه کننده را کمترین
مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی برای تعیین میزان مصدومیت بر اثر نزاع را داشته است.
این گزارش حاکی است 2 ،هزار و  987نفر از مصدومان مراجعه کننده مرد و هزار و  286نفر

خبر

گفت و گو

کشف هزار و  448قوطی
رب احتکار شده

بازرسان سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان
شمالی موفق به کشف هــزار و  448قوطی رب
گوجه فرنگی احتکار شده در یک منزل روستایی
شدند .معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت،
معدن و تجارت خراسان شمالی با اعالم این خبر
افزود :طی چند روز گذشته در پی رسیدن گزارش
هایی مبنی بر نگهداری قوطی های رب گوجه
فرنگی با هدف احتکار بازرسان این سازمان با
کسب مجوزهای الزم اقــدام به بازرسی از محل
مورد نظر در روستای گلی بجنورد کردند و هزار و
 448قوطی رب از این منزل مسکونی کشف شد.
«ابراهیمی» افزود :کارشناسان این سازمان پس
از تشکیل پرونده رسیدگی به آن را آغاز کردند و
پس از گذشت مراحل الزم تخلف مالک این منزل
مسکونی مبنی بر احتکار کــاال محرز و پرونده
تشکیل شده به تعزیرات حکومتی استان ارسال
شد .وی تصریح کرد :تعزیرات حکومتی با بررسی
پرونده ،حکم الزم را در خصوص این متهم صادر
خواهد کرد .وی همچنین ارزش کاالی کشف شده
را بیش از  210میلیون ریال ذکر کرد.

زن بودند .پس از بجنورد شهرهای شیروان  ،اسفراین ،آشخانه ،فاروج ،جاجرم و راز و جرگالن
در رتبه های بعدی به لحاظ باالترین تعداد مراجعه کننده مدعی مصدومیت حین نزاع قرار
داشتند .به گزارش خبرنگار ما ،مطابق اعالم مراجع قضایی استان ،طی سال های گذشته
همواره ضرب و جرح و درگیری در صدر جرایم کیفری استان قرار داشته است.

حادثه در شهر

سرقت طال و پول از  2منزل

سارقان به  2منزل در غرب بجنورد دستبرد زدند
و مقداری طال و پول نقد آنان را به یغما بردند .فرد
یا افرادی شبانه از نبود صاحب خانه سوء استفاده
کردند و با شکستن در ورودی به وسایل خانه
دستبرد زدند .مال باخته که در زمان ورود به خانه
به شدت شوکه شده بود گفت :به همراه خانواده
چند روزی به مسافرت رفتیم و هنگام ورود به
حیاط با در باز خانه و به هم ریختگی وسایل داخل
آن مواجه شدیم.
بعد از بررسی دقیق متوجه شدیم مقداری طال و
وجــه نقد موجود در کمد به سرقت رفته است.
سارق یا سارقان به گمان این که شاید زیر دراور
کشوی مخفی باشد و لــوازم با ارزش در آن جا
نگهداری شود به شکستن تمام کشوهای آن اقدام
کرده بودند .زمانی که از همسایه های محل پرس و
جو کردیم متوجه شدیم سارقان به خانه یکی از آن
ها که برای چند ساعتی خالی بوده دستبرد زدند و
مقداری وجه نقد را به سرقت بردند.

حوادث

3

تشکیل پرونده های متعدد هتک حیثیت افراد در فضای مجازی

محمد آگاهی

بازی با آبرو

کاربران فضای مجازی که صفحات مختلف
تلگرام و اینستاگرام را رصد می کنند اغلب با
برخی کلمات آشنا روبه رو می شوند؛ کلماتی
کــه در کنار عکس یــک دختر جــوان بــدون
حجاب یا لباس های نیمه برهنه قرار گرفته
اند .گاهی اوقات شماره تلفن در کنار عکس
این اشخاص دیده می شود .عکس هایی که
باورش برای هر ایرانی سخت است که بپذیرد
خود آن دختر در فضای مجازی منتشر کرده
است.
پرونده هایی با مضمون توهین ،تهدید به
ضررهای شرفی و انتشار تصاویر خصوصی از
طریق سامانه های رایانه ای در دادسراها آمار
باالیی را تشکیل می دهند.
دســتــگــاه قضایی بـــدون شــک در راســتــای
برخورد با افرادی که حیثیت و آبروی افراد
و خانواده ها را به بــازی می گیرند از هیچ
کوششی دریغ نمی کند اما رفتن آبروی افراد
همچون آبی است که وقتی به جوی رفت باز
نمی گردد.
نکته قابل تأمل در پرونده های متعددی که در
این باره تشکیل شده است بی توجهی افراد و
خانواده های شان در قرار دادن عکس های
خصوصی شان در فضای مجازی است.
بازپرس دادســرای عمومی و انقالب بجنورد
که بارها شاهد اشــک ریختن پــدر و مــادر و
دخترانی اســت که آبــروی شــان نــزد اقــوام و
آشنایان رفته است در این باره می گوید :با
وجود تذکرات متعدد درباره خصوصی قلمداد
نکردن گوشی و فضاهای مجازی متأسفانه
برخی بانوان و حتی آقایان با بی توجهی به
ایــن هشدارها عکس هــای نامتعارف و بی

حجاب خــود یا نزدیکان شــان را در صفحه
شخصی خــود ،پروفایل یا گــروه هــای شان
منتشر می کنند.
این افــراد با این اقــدام با دست خود شرایط
الزم را ب ــرای ســوء اســتــفــاده دیــگــر افـــراد و
بدخواهان خــود فراهم می کنند .بازپرس
«بهراد» با بیان این که دستگیری متخلفانی
که با انتشار تصاویر خصوصی و نوشتن کلمات
خالف عفت با آبروی افراد در فضای مجازی
بازی می کنند به دلیل قرار داشتن سرورهای
تلگرام و اینستاگرام در خارج از کشور سخت
است ،می افزاید :با این وجود دستگاه قضایی
با شیوه هــای فنی بــرای شناسایی متخلف
تالش می کند اما برخورد با متخلف نیز نمی
تواند آثار سوء این گونه رفتارها را برطرف کند
و آبرو و جایگاه اجتماعی اشخاص و خانواده ها
را بازگرداند.
وی تصریح می کند :با وجود دسترسی سخت
به افــرادی که با آبــروی افــراد بازی می کنند

هم استانی ها تصور نکنند دسترسی به این
متخلفان در فضای مجازی غیر ممکن است و
به این علت از شکایت چشم پوشی کنند زیرا
هر فردی که با عمل و رفتار خود باعث ورود
ضرر مادی یا معنوی به دیگران شود ،مکلف به
جبران این زیان است.
وی خاطرنشان می کند :مــاده 744قانون
مــجــازات اســامــی در ایــن خصوص تکلیف
را روشـــن و بــیــان کـــرده هــرکــس بــه وسیله
سامانههای رایــانـهای یا مخابراتی ،فیلم یا
صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف و
آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر
کند ،به نحوی که عرف ًا موجب هتک حیثیت او
شود ،به حبس از  ۹۱روز تا دو سال یا جزای
نقدی از  ۵میلیون ریال تا  ۴۰میلیون ریال یا
هر دو مجازات محکوم خواهد شد و بر اساس
تبصره این ماده چنان چه تغییر یا تحریف به
صورت مستهجن باشد ،مرتکب به حداکثر هر
دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

پیتزای دردسرساز
صدیقی -کارگری که به دزدیدن پیتزای نگهبان
کارگاه شان اقــدام کرده بود برای در امان ماندن
از واکــنــش شــدیــد او دســت بــه اقـــدام جــالــب اما
ناجوانمردانه ای زد .به گزارش خبرنگار ما ،کارگری
خسته از کار روزانــه که شب در خوابگاه مشغول
استراحت بود تاوان گناه یکی از کارگران را پس داد
و سرش در این ماجرا شکست.
کارگر خطاکار که به اشتباهش اقــرار کرد در این
باره گفت :مدتی بود با تعداد زیادی از کارگران در
یک کارگاه شهری مشغول فعالیت بودیم و شب ها
در خوابگاه می خوابیدیم .در نیمه های یک شب
گرسنه از خواب بیدار شدم و به طرف اتاق نگهبانی
رفتم .نگهبان شیفت شب که یک پیتزا سفارش داده
بود قبل از خوردن آن برای انجام کاری به قسمتی
دیگر از کارگاه رفت .وقتی چشم ام به پیتزا افتاد
نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و قبل از رسیدن
نگهبان آن را خوردم و سریع به خوابگاه برگشتم.
نگهبان خشمگین و گرسنه چون مطمئن بود دزدی
پیتزا کار یکی از ما کارگرهاست آهسته وارد خوابگاه
شد .با شگردی خاص دست روی سینه کارگران
گذاشت چون می دانست قلب کارگر خطا کار تند
می زند .این کار را ادامه داد تا این که به من رسید
و مچم را گرفت اما چهره ام را به خاطر قطعی برق
نشناخت .چون تعداد کارگرها زیاد بود و کنار هم
خوابیده بودیم نگهبان برای این که مقصر را با کسی

دیگر اشتباه نگیرد کالهش را روی سینه ام گذاشت
تا با چماق برگردد و حساب خطاکار را کف دستش
بگذارد .قبل از این که نگهبان عصبانی با چماق
برگردد در یک اقدام زیرکانه کاله را از روی سینه
ام برداشتم و روی سینه بغل دستی ام که در خواب
عمیقی بود گذاشتم.
نگهبان چــمــاق بــه دســت زمــانــی کــه دوبــــاره با
عصبانیت برگشت و به شخصی که کاله روی سینه
اش بود رسید بدون تعلل با چماق چندین ضربه به
بدن کارگر از همه جا بی خبر وارد کرد و او سرش
در این ماجرا شکست .با سر و صــدای زیــادی که
ایجاد شد کارگرها از خــواب بیدار شدند و مانع
ادامه درگیری نگهبان با کارگر مصدوم و بی گناه
شدند .کارگر مصدوم که به خاطر شکستن سرش و
همچنین تهمت قصد شکایت از نگهبان را داشت با
وساطت مسئول کارگاه و کارگرها با گرفتن هزینه
دارو و درمان از شکایت منصرف شد.
کارگر بی گناه هر چقدر می گفت دزدی کار او نبوده
اما کارگران همچنان مدتی او را دزد پیتزا صدا می
کردند .من که شوکه شده بودم و نمی دانستم با
این کارم دردسر بزرگی پیش می آید عذاب وجدان
گرفتم .بعد از این ماجرا و گذشت چند روز از متلک
گفتن کارگران با وجود این که ترس داشتم اعتراف
کردم و با پذیرفتن اشتباهم در عین حال با خوردن
چند سیلی از سوی کارگران به این غائله پایان دادم.

قاب دوربین

تصادف کامیونت با کامیون در محور بجنورد -شیروان با یک مصدوم

