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مقتول  ۱۸ساله

در پی درگیری  2پسر  18ساله در سملقان به دلیل کینه و کدورت قبلی یکی از
آنان بر اثر وارد شدن ضربات چاقو به قفسه سینه اش جان خود را از دست داد.
این حادثه سه شنبه در شهر قاضی مانه و سملقان رخ داد و هر چند متهم به قتل
متواری شد اما به گفته جانشین فرمانده انتظامی استان با اقدامات کارآگاهان
پلیس آگاهی در کمتر از  5ساعت دستگیر شد .بنا بر اظهارات سرهنگ «محمد

تخت های بیمارستان امام حسن(ع)
در آستانه تکمیل شدن

اسارت در الفاظ پوچ پسرعاشق نما
صدیقی -اسیر الفاظ پوچ پسر عاشق نما شد و در دام هوس
او افتاد .با اعتماد بی جا فریب وعده ازدواج پسر چرب زبان
را خورد و مورد سوء استفاده قرار گرفت .دختر فریب خورده
می گوید :اشتباه از ناحیه خودم بود ،نباید به سادگی در دام
هوس آن پسر می افتادم و آبرو و حیثیت خودم و خانواده ام را
نمیبردم.
او درباره ماجرای دردناکی که برایش رقم خورده است ،چنین
می گوید :روزی در خیابان به صورت تصادفی با پسری آشنا

شدم که بعد از کمی گفت وگو او ادعا کرد ،صاحب یک شرکت
خدماتی است و برای ازدواج دنبال یک دختر خانواده دار می
گردد و این مقدمه ای شد که بیشتر همدیگر را ببینیم .پس از
مالقات های زیادی که به صورت پنهانی با او داشتم ،شیفته او
شدم .مدتی گذشت ،او به من پیشنهاد داد تا زمان ازدواج از
طریق صیغه به هم محرم شویم.
من که به او اعتماد داشتم بدون اندیشیدن به عواقب این کار،
قبول کردم .از این ماجرا چیزی به خانواده ام نگفتم چون او به

بعد از چند ماه دیگر از پسر عاشق پیشه خبری نشد ،متوجه شدم
به مکان نامعلومی رفته و هیچ ردی از خودش به جا نگذاشته
است .بعد از کمی جست و جو پی بردم که او دخترهای ساده
لوح زیادی را مانند من به بهانه ازدواج فریب داده و از آن ها سوء
استفاده کرده است.
این موضوع باعث شد ضربه روحی شدیدی بخورم ،البته مقصر
خودم بودم که بدون رعایت رسوم به یک گرگ اعتماد کردم و
االن تصمیم گرفته ام از او شکایت و اعاده حیثیت کنم.

حدود  3سال قبل و در حالی که  18ساله بودم پای سفره
عقد با پسر عمویم نشستم .او  7سال از من بزرگ تر بود و
بعد از عقد هر کاری می کرد تا من را خوشحال کند ،راننده
و بیشتر مواقع در جاده و در پی جا به جایی بار به شهرهای
مختلف بود.
زن جوان که غبار اندوه و پریشانی به وضوح در چهره اش
پدیدار بود ،در دایره مشاوره کالنتری این مطالب را بیان
کرد .ستوان یکم «سیدعلی هاشمی» کارشناس ارشد روان
شناسی و مسئول دایره اجتماعی فرماندهی انتظامی مانه
و سملقان ادامــه صحبت های زن جــوان را این گونه نقل
می کند .زن جوان گفت که همسرم هیچ وقت از نظر مالی
چیزی برای من کم نگذاشت و من هیچ گاه احساس کمبود
نکردم .یک بار که همسرم برای حمل بار به یکی از شهرهای
جنوبی رفته بود ،از او درخواست کردم برای من یک گوشی
تلفن همراه هوشمند بخرد تا زمانی که او نیست وقتم را با
آن پر کنم .خرید گوشی هزینه زیادی برای همسرم داشت

اما عالقه او باعث شد ،بعد از برگشت از جنوب من را با خرید
یک گوشی هوشمند غافلگیر کند.خرید گوشی و آشنایی با
فضای مجازی دروازه جدیدی روی من باز کرد و استفاده از
این دستگاه برای من بسیار جذاب بود.
از طریق ایــن گوشی بــا دوســتــان و آشــنــایــان در فضای
مجازی در ارتباط بودم تا این که از طریق یکی از دوستانم
با اینستاگرام آشنا شدم و برای من گشت و گذار در دنیای
تصاویر پر زرق و برق آن تازگی داشت و وقت بسیار زیادی
را در این شبکه اجتماعی سپری می کردم.زن جوان ادامه
داد :وقت گذرانی های پی در پی من در فضای مجازی باعث
شد نتوانم آن گونه که باید به وظایف زناشویی ام عمل کنم
و همسرم با وجود این که عالقه زیادی به من داشت ،از این
که برای او وقت نمی گذاشتم خیلی ناراحت و عصبانی بود.
یک بار بحث لفظی ما باال گرفت و از شدت عصبانیت گوشی
مرا پرتاب کرد و آن را شکست.
شکستن گوشی باعث شد من  2هفته با همسرم قهر کنم و

بــر اســاس آخــریــن اعــام نــرم اف ــزار مــاســک ،از روز گذشته،
شهرستان های بجنورد ،شیروان و اسفراین قرمز ،شهرستان
های گرمه ،جاجرم و فاروج نارنجی و شهرستان های مانه و
سملقان و راز و جرگالن زرد اعالم شدند؛ به عبارتی ناقوس
مرگ در  ۳شهرستان به صدا درآمــده است .رئیس دانشگاه
علوم پزشکی خراسان شمالی گفت :با افزایش آمار بستری
شدگان ،متاسفانه تخت های بیمارستان امام حسن(ع) رو به
تکمیل شدن است.دکتر «سیداحمد هاشمی» اظهارکرد :طی
روزهای اخیر تعداد بستری شدگان افزایش پیدا کرده است.
وی با اشاره به برگزاری مراسم عروسی و مهمانی در روزهای
پایانی ماه شعبان افــزود :از مردم تقاضا دارم مراقب خود و
خانواده شان باشند و در تجمعات شرکت نکنند.
وی ضمن تاکید بر زدن ماسک و دوری از شرکت در تجمعات
خاطرنشان کرد :طی بازدیدهای انجام شده در شهر متاسفانه
شاهد تجمع مردم در خیابان ها و مغازه ها هستیم که در این
بین برخی افراد ماسک ندارند در حالی که آمار مبتالیان رو به
افزایش است.
وی گفت :با بستری  61بیمار جدید طی  24ساعت منتهی
به ظهر  18فروردین 221 ،بیمار دارای عالیم کووید  19در
بیمارستان های استان بستری شدند ،ضمن این که در این 24
ساعت هیچ آماری از فوت بیماران مبتال به کرونا ثبت نشد.
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شبکه اجتماعی یا دروازه تباهی؟
به خانه پدرم بروم اما او که نمی خواست ناراحتی مرا ببیند
دوبــاره یک گوشی جدید برای من خرید و از من دلجویی
کرد .من در حضور پدر و مادرم به او قول دادم کمتر وقتم
را در فضای مجازی بگذرانم و به همسرم توجه بیشتری
کنم اما این داستان فقط مدت کمی ادامه پیدا کرد زیرا به
اینستاگرام اعتیاد پیدا کرده بودم.حضور در شبکه اجتماعی
اینستاگرام و انتشار تصاویر شخصی در فضای مجازی برای
من خیلی جذابیت داشت و هرچه تعداد فالورهایم افزایش
پیدا می کرد ،بیشتر احساس معروفیت می کردم و لذت می
بردم تا این که عکسی از خودم با لباس نامناسب منتشر
کردم .بعد از گذشت چند دقیقه پسر جوان و خوش قیافه
ای پس از تعریف از من برایم پیام خصوصی ارســال کرد.
من ابتدا جوابش را ندادم اما پس از دیدن تصاویر و سطح
اجتماعی و مالی باالی او وسوسه شدم و شروع به رد و بدل
کردن پیام کردم.در ابتدا ارتباط من با او فقط در حد صحبت
های معمولی بود اما پس از مدتی با توجه به نبودن همسرم

جامعه

ناقوس مرگ
در 3شهرستان

غالمی» ،متهم به قتل به یکی از مناطق حاشیه گرمه متواری شده بود اما با تالش
مستمر پلیس شهرستان گرمه و هدایت اطالعاتی پلیس مانه و سملقان در نهایت
دستگیر و راهی زندان شد .بنا بر آخرین آمار ارائه شده از سوی پلیس آگاهی
استان سال گذشته  14قتل در خراسان شمالی رخ داد که خشونت آنی علت
وقوع اغلب آنان بود.

من قول ازدواج داده بود ،منتظر شدم تا به وعده اش عمل کند.
مدتی به این منوال گذشت و هر وقت در مورد ازدواج صحبت
می کردم او موضوع را عوض می کرد و با حرف های زیبا مرا
فریب می داد.
روز به روز به پسر مــورد عالقه ام وابسته تر می شدم و نمی
خواستم او را از دست بدهم .تصمیم گرفتم در زمان مناسب،
خانواده ام را در جریان قرار دهم .مدتی گذشت تا این که مدت
صیغه ما تمام شد و ارزش قانونی خودش را از دست داد.
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بیشتر به چت و گفت و گوهای عاطفی پرداختم و این رابطه
آن قدر ادامه پیدا کرد تا این که همسرم متوجه ارتباط من
با این فرد شد و پس از دعوای شدید گفت که دیگر عالقه
ای به من ندارد و می خواهد طالق بگیرد .من که در رویای
زندگی با آن پسر بودم ماجرا را به او گفتم و خواستم که پس
از گرفتن طالق از همسرم با من ازدواج کند اما او با لحن
بسیار بد گفت :من با کسی که به همسرش خیانت کند
ازدواج نمی کنم چون این اتفاق برای من هم خواهد افتاد.
این صحبت انگار آب سردی بود که روی من ریخته شد ،تازه
متوجه شدم که از دروازه اینستاگرام وارد تباهی شده ام و
زندگی خود را باخته ام .حاال نادم و پشیمان حاضرم هر
کاری بکنم تا دوباره به زندگی سابقم برگردم اما انگار تمام
پل های پشت سر من خراب شده است.
ایــن زن جــوان در پایان صحبت هایش از مسئول دایــره
اجتماعی فرماندهی انتظامی مانه و سملقان درخواست می
کند ،کمک کنند تا همسرش دوباره به او عالقه پیدا کند.

از ســوی دیــگــر ،مــعــاون کــل وزارت بــهــداشــت ضمن اعــام
ممنوعیت فعالیت اصناف در مناطق قرمز کشور ،از تعطیلی
مشاغل گروه  2در شهرهای قرمز به مدت  2هفته از روز اعالم
آن خبر داد.دکتر «ایرج حریرچی» بیان کرد :این مشاغل شامل
ن ها و مراکز تفریحی به طور کامل ،پاساژهای سرباز و
بوستا 
سربسته ،بازارهای سرپوشیده ،مراکز خرید و فروش بزرگ
که اصطالح ًا به آن ها مال می گویند و بازارهای موقت شامل
بازارهای روز و محلی است.
وی تاکید کــرد :همچنین مراکز شماره گــذاری اتومبیل،
آرایشگاه های مردانه و زنانه ،مراکز فروش لــوازم آرایشی و
بهداشتی ،فرش ،موکت ،لوازم خانگی ،حوله ،پرده ،مبلمان،
لوستر ،در و پنجره و تزیینات ساختمان ،لوازم کادویی ،اسباب
بــازی ،سرگرمی ،لــوازم تحریر ،ظــروف ،کتاب ،محصوالت
فرهنگی ،مراکز فروش انواع پوشاک ،کیف ،کفش ،آتلیه های
عکاسی ،آژانس های مشاور امالک ،مراکز تهیه ،توزیع و طبخ
مواد غذایی شامل رستوران و کافی شاپ باید در شهرهای قرمز
ک ً
ال تعطیل باشند و نباید پذیرش مشتری داشته باشند.
وی افــزود :مراکز فروش ملزومات و تجهیزات بدن سازی و
ورزشی ،فروشندگان طال و جواهر ،فروش کاالهای دست دوم
و سمساری و آموزشگاه های رانندگی در شهرهای قرمز باید
تعطیل باشند.

