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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اخبار

ماجرای زنی که در فضای مجازی گرفتار شد

دام مرد زن نما
صدیقی
بدجوری به زندگی مشترک مان لطمه و پشت پا زدم و
با دست خودم زندگی ام را هدف قرار دادم .پشیمانم
اما فایده ای ندارد و حیثیت ام بر باد رفته است.
زن جــوان که در تله مرد هفت رنگ افتاده بــود ،می
گوید :زندگی ساده و در عین حال خوبی داشتم اما
با چرت و پرت های دوستانم برای خوش گذرانی در
فضای مجازی در دامی افتادم که از هستی ساقط شدم
و اکنون آبرویی نزد خانواده ،همسر و فرزندانم برایم
باقی نمانده است.
همه چیز زیر سر دوست بی قید و بندم بود .او مطلقه
بود و مدام در فضای مجازی با افراد غریبه چت می کرد
و عکس هایش را در گروه به اصطالح زنانه به اشتراک
می گذاشت و من را مجاب کرد برای گسترش کسب
و کارم وارد فضای مجازی و کانال مورد نظرش شوم و
همین اتفاق باعث شد در دام یک مرد حیله گر بیفتم و
ناخواسته وارد بازی خطرناکی شدم.
در خیال خام خودم چون فکر می کردم فضا مجازی
است و اصال دیداری از نزدیک اتفاق نمی افتد عکس
و فیلم های خارج از عرف خودم و دوستانم را در گروه
می گذاشتم .در این بین یکی از اعضای گروه ابتدا با
نقاب و اسم زنانه وارد گفت و گوی مجازی با من شد و
ادعا کرد عالقه خاصی به «تتو» دارد و چون من در این
زمینه مهارت دارم به او در قبال گرفتن دستمزد آموزش
بدهم .بعد از گذشت چند روز مرد زن نما از من خواست
عکس تعدادی از کارهایم را برایش ارسال کنم.
مــن ســاده انــدیــش اصــا بــه عــواقــب آن فکر نــکــردم و
درخواستش را انجام دادم .مرد حیله گر که در فضای
مجازی عکس یک زن را در پروفایلش گذاشته بود به
بهانه گسترش کارش از من عکس های مختلفی را می
خواست البته هزینه اش را برای جلب اعتمادم جلوتر
پرداخت می کــرد .من وقتی دیــدم پول خوبی برایم

در جاده مرگ اتفاق افتاد؛

 2مصدوم در تصادف  3خودرو
در پی تصادف دو خودروی سنگین با یکدیگر و
یک پراید با این خودروها در کیلومتر  20محور
بجنورد  -جنگل گلستان موسوم به جاده مرگ
دو نفر مجروح و راهــی بیمارستان شدند .به
گزارش خبرنگار ما و بر اساس اعالم پلیس راه
خراسان شمالی آخر هفته گذشته در کیلومتر
 20محور بجنورد -آشخانه در نخستین قطعه

مرگبار محور بجنورد -گلستان در پی تصادف
یک کامیون بنز با کامیون فــاوو و یک پراید با
این خودروها دو نفر به شدت مجروح و با کمک
نیروهای ام ــدادی راهــی بیمارستان شدند.
کیلومتر  14تا  20محور بجنورد-گلستان با
وجــود تــردد بــاال هنوز دو طرفه اســت و پــروژه
 4بانده سازی این محور حادثه خیز پیشرفت

بسیار اندکی دارد .محور بجنورد-گلستان
ساالنه حدود  40درصد از قربانیان تصادفات
جاده ای استان را به خود اختصاص می دهد.
مطابق وعده رئیس جمهور ،پروژه  4خطه سازی
این محور باید تا پایان سال  96به اتمام می
رسید اما تاکنون  67کیلومتر از این محور 142
کیلومتری  4بانده شده است.

دادستان بجنورد:

زنگ خطر اعتیاد دانش آموزی به صدا درآمده است

واریز می کند چند تا از عکس های خودم را با وضعیت
نامناسب برایش ارسال کردم اما نمی دانستم با دست
خودم زندگی ،آبرو و حیثیت ام را به باد می دهم.
مدت زیادی از این اتفاق نگذشته بود که مرد شارالتان،
نقابش را برداشت و شروع به باج خواهی از من و تهدید
کرد که اگر مبلغ مورد نظرش را ندهم عکس هایم را
برای فامیل و آشنایانم ارسال خواهد کرد.
بعد از شنیدن این درخواست شوکه شده بودم و نمی
دانستم چطور این افتضاح را جمع کنم ،سراسیمه از
ترس آبروریزی مبلغ درخواستی مرد شیاد را برایش
واریز کردم .مرد حیله گر اصال قانع و دست بردار نبود و
هر بار مبلغ را باالتر می برد تا جایی که دیگر پولی برایم
باقی نماند.
چند ماهی به او باج دادم و هر بار می خواستم عکس
هایم را بــرای کسی ارســال نکند امــا او فقط به فکر
رسیدن به خواسته اش بود .مرد شیاد وقتی دید دیگر
به خواسته هایش توجهی نمی کنم چند تا از عکس
هایم را برای شوهرم ارسال کرد .با این کار غوغایی در

در خیال خام خودم چون فکر می
کردم فضا مجازی است و اصال
دیداری از نزدیک اتفاق نمی افتد
عکس و فیلم های خارج از عرف
خودم و دوستانم را در گروه می
گذاشتم
خانه به پا شد و چون هیچ توجیه و دلیل قانع کننده ای
برای همسرم نداشتم او مرا به باد مشت و لگد گرفت
و بعد از آن تا روشن شدن ماجرا من را از خانه بیرون
کرد .وقتی دیدم با ندانم کاری خودم را بی آبرو کرده
ام به دادگــاه آمــدم تا از دســت مــرد حیله گر شکایت
کنم و حداقل با دستگیری او اعتبار از دست رفته ام را
برگردانم.

جریمه متصدی فرش فروشی

کشف بیش از ۱۵کیلوگرم مواد مخدر

صدیقی -یک متصدی فرش فروشی به علت گران فروشی به پرداخت جریمه محکوم شد .به
گفته «سید الموسوی» مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ،طی اعالم اداره صنعت ،معدن و تجارت
شیروان مبنی بر گران فروشی یک متصدی فرش فروشی ،پرونده آن در یکی از شعب ویژه تعزیرات
حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفت و متخلف به پرداخت  6میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

طی ۳عملیات تاکتیکی و پلیسی فرماندهی انتظامی گرمه بیش از ۱۵کیلوگرم مواد مخدر از
نوع تریاک و ۳۹۵عدد قرص متادون کشف و ضبط شد«.پوربه» فرمانده انتظامی گرمه با بیان
این مطلب افزود :در این راستا دو دستگاه خودروی سواری توقیف و  ۶متهم دستگیر و تحویل
مراجع قضایی داده شدند.

در مقطع کنونی در زمینه اعتیاد دانش
آمــوزی زنــگ خطر جــدی به صــدا درآمــده
است.دادستان عمومی و انقالب بجنورد
در کارگاه آموزشی تبیین جرایم و آسیب
های اجتماعی ویژه والدین دانش آموزان
بــا اش ــاره بــه ایــن مطلب افـــزود :اعتیاد به
مــواد مــخــدر ،بــه ویــژه صنعتی یــک تهدید
جدی است و با مصرف این مواد متأسفانه
شاهد جابه جایی ارزش ها و هنجارها با
ناهنجاری ها و ضــدارزش ها خواهیم بود.
«مسلم محمدیاران» در ادامــه به جرایم و
آسیب هایی که خانواده ها به ویژه دانش
آموزان و نوجوانان را تهدید می کند اشاره
و اظــهــارکــرد :ترویج فرهنگ خشونت در
بین جــوانــان و نوجوانان یکی از دغدغه
ها و نگرانی های ما در استان و بعضی از
پرونده های تشکیل شده در دادسرا ،با این

پرونده ها مرتبط است .وی افزود :خشونت
دامنه وسیعی از رفتار و گفتار را شامل می
شود که مهم ترین آن کالمی و غیرکالمی
و عمدت ًا ایــن آسیب در خــانــواده و گــروه
همساالن نهادینه شده است و در اجتماع
فــرصــت بــروز و ظهور مــی یــابــد .دادســتــان
عمومی و انــقــاب مرکز اســتــان استفاده
نابه جا و غیر اصولی از فضای مجازی را
یکی دیگر از آسیب های مبتال به اشخاص
و خانواده ها به ویژه نسل جوان دانست و
بیان کرد :نسل جوان به اعتبار شرایط سنی
و موقعیتی که دارد به فضای مجازی عالقه
و اشتیاق فراوان نشان می دهد ،به نحوی
که دشمن بخش اعظمی از نقشه ها ،برنامه
ها ،سیاست ها و راهبردهای انحرافی خود
را حول محور فضای مجازی متمرکز کرده
است.

وی تصریح کــرد :کــار و فعالیت در فضای
مجازی مستلزم شناخت ،آگاهی و مراقبت
در برابر خطرات و آسیب های آن است و
طبعا برنامه های منسجم و هدفمندتری را
در حوزه های اعتقادی ،سیاسی و اجتماعی
می طلبد.
«محمدیاران» اظهارکرد :احساس گمنامی و
بی هویتی یا هیجان کاذب در فضای مجازی
باعث شده کاربران با آزادی بیشتری در این
فضا فعالیت کنند و در این بین مجرمان با
سوء استفاده از فرصت ها و جلب اعتماد
افــراد فریب خــورده و ناآگاه ،مرتکب جرم
می شــونــد .وی افــزود :خــانــواده ها موظف
اند به طور مستمر بر فعالیت فرزندان شان
در فضای مجازی نظارت کنند تا از وقوع
جرایمی که گاهی نتایج جبران ناپذیری را
در پی دارند ،پیشگیری کنند.

قاب دوربین
تصادف خودروی پیکان با
پژو ،۲۰۶در محور بجنورد
به شیروان پیش از ورودی
تونل باباامان  ۲مصدوم بر جا
گذاشت.

