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سالمت

کره خاکی در قرنطینه

بخش اجتماعی -قرنطینه ( )lockdownآخرین را ه حلی است
که بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی برای کنترل ویروس کرونا
آغاز کردهاند .ایران نوشت« :کرونا بیش از گذشته میتازد .تاکنون ۵۵
میلیون نفر در دنیا به این ویروس مرگبار گرفتار و بیش از یک میلیون
نفر در برابر آن تسلیم شدهاند .این روزها آسمان همه کشورها یک
رنگ است و برای این بیماری مرزی نمانده که بدون ویزا و پاسپورت
به آن سرک نکشیده باشد .قرنطینه ( )lockdownآخرین را ه حلی
است که بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی برای کنترل این
ویروس آغاز کردهاند و در ایران نیز از دیروز قرنطینه دو هفتهای آغاز
شده است و دولت تالش میکند با همکاری مردم بتواند ضمن کاهش
آمار مبتالیان ،از ورود بیماران به بیمارستانها و از فشار بیش از این
روی کادر درمان بکاهد .در این میان گروهی از مردم نسبت به اجرای
آن ناراضی هستند.
کشور  ۶میلیونی لبنان پس از افزایش تعداد مبتالیان به کرونا،
قرنطینه  ۱۷روزه را از  ۲۴آبان ماه آغاز کرد .در حالی که مردم این
کشور هنوز از شوک انفجار بندر بیروت بیرون نیامد ه بودند افزایش
تعداد مبتالیان به بیش از  ۱۰۰هزار نفر و جان باختن  ۸۰۰نفر شوک
دیگری بود که باعث شد دولت ،همه شهرها را قرنطینه کند .صالح
فحص در بیروت زندگی میکند .او میگوید باز بودن مرزها و سرازیر
شدن توریست و مسافر باعث شد آمار مبتالیان به کرونا افزایش پیدا
کند« :در کشوری که جمعیت زیادی ندارد ابتالی  ۲هزار نفر به کرونا
طی  ۲۴ساعت و فوت  ۱۳نفر خیلی ناگوار است .دولت برای کنترل
این وضع شهرهای لبنان را قرنطینه کرد و خودروها هم بر اساس
پالک زوج و فرد حق تردد دارند و از پنج عصر تا صبح روز بعد تردد
خودروها ممنوع است .همه مغازهها و فروشگاهها بجز فروشگاههای
مواد غذایی ،دارویی ،امدادی و مطبها حق فعالیت ندارند و یکشنبهها
نیز همه شهر و مغازهها تعطیل هستند و کسی حق خروج از خانه
ندارد .کارخانهها و ادارات با  ۲۵درصد نیرو میتوانند کار کنند.
متأسفانه وضعیت اقتصادی لبنان ب ه دلیل افزایش قیمت دالر زیاد
خوب نیست و بعد از انفجار بندر بیروت هم بدتر شده است .مردم
قطعاً در قرنطینه با مشکالت مالی زیادی مواجه خواهند شد اما برای
سالمتیشان با دولت همکاری میکنند».
قرنطینه در کشور چک از  ۲۲اکتبر (اول آبان) آغاز شد و پایان آن
هنوز مشخص نیست .چک تا چند ماه قبل یکی از کشورهای موفق
در کنترل کرونا بود اما از شهریور با بازگشایی مدارس و از سر گرفتن
فعالیتها و رعایت نکردن پروتکلهای بهداشتی آمار مبتالیان افزایش
پیدا کرد .امروز چک با مرگ  ۱۰۰نفر در شبانهروز و ابتالی بیش از ۶
هزار نفر یکی از بدترین کشورهای اروپایی به لحاظ همهگیری کرونا
شناخته میشود .شهال یکی از ایرانیهای ساکن این کشور میگوید:
«از  ۲۲اکتبر (اول آبان) قرنطینه کامل در شهرهای مختلف به اجرا
درآمد .همه مغازهها تعطیل هستند و مردم فقط برای رفتن به محل
کار یا دیدار یکی از اعضای خانواده و خرید مایحتاج میتوانند از خانه
خارج شوند و رستورانها هم تا  ۶عصر میتوانند بهصورت بیرون بر
فعالیت کنند .یکشنبهها همه جا تعطیل است و از  ۹شب تا پنج صبح
قانون منع رفت و آمد اجرا میشود.
فوتبال و هاکی ورزشهای مورد عالقه مردم چک است که بعد از
قرنطینه و تعطیلی مسابقات ورزشی ،طرفداران این رشتهها به
خیابان ریختند و اعتراض کردند .بسیاری از مردم چک از قرنطینه
حمایت میکنند ولی از این که پایان آن هنوز مشخص نیست ناراضی
هستند .با نزدیک شدن به سال نو میالدی فشار مردم روی دولت
برای بازگشایی مغازهها و رستورانها زیاد است .آنها میخواهند دولت
بهصورت موقت قرنطینه را لغو کند تا بتوانند برای کریسمس خرید
کنند».
افزایش تعداد مبتالیان به کرونا در کشورهای اتریش و آلمان نیز
باعث شد تا دولتهای این دو کشور برای خارج شدن از این وضعیت،
شهرهای مختلف را قرنطینه کنند .در اتریش با افزایش تعداد مبتالها
به  ۱۰هزار نفر در یک شبانهروز صدراعظم این کشور دستور داد
از  ۱۷نوامبر ( ۲۷آبان) قرنطینه سه هفتهای در همه شهرهای این
کشور اجرا شود .علی ایرانی ،ساکن وین پایتخت اتریش معتقد است
مسافرتها و بیتوجهی مردم به پروتکلهای بهداشتی و برگزاری
مهمانیها باعث شد آمار مبتالیان به کرونا و فوتیها زیاد شود در
حالی که چند ماه قبل آمار کشتهها به صفر رسیده بود« :چند روز
قبل بعد از ابتالی  ۱۰هزار نفر در یک روز و جان باختن بیش از ۳۰
نفر که برای کشوری با جمعیت  ۸میلیون و  ۸۰۰هزار نفری بسیار زیاد
است ،سباستین کورتس صدراعظم اتریش دستور قرنطینه سراسری
را صادر کرد .قرنطینه تا  ۱۶آذرماه ادامه خواهد داشت و بجز مشاغل
ضروری همه تعطیل هستند .البته دولت  ۹۰درصد حقوق کارکنان را
در مدت قرنطینه پرداخت میکند .باز گذاشتن مرزها و سرازیر شدن
مسافر در کنار خسته شدن مردم از شرایط ،باعث شد آمار مبتالیان
باال برود .مردم اتریش از شرایط قرنطینه رضایت ندارند اما قانونمند
هستند .البته بعضی از مردم اتریش که افکار سنتی دارند میگویند
اگر واکسن کرونا هم بیاید آن را نمیزنند و معتقدند واکسن برای
بدن مضر است».
این روزها فرانسه در صدر بیشترین کشتههای کرونا در اروپا قرار
دارد و دولت از ابتدای نوامبر ( ۱۱آبان) قرنطینه سفت و سختی را در
شهرهای بزرگ به اجرا درآورده است .مریم ساکن شهر لیون میگوید:
افزایش بیماران بستری در بیمارستانها و کمبود اکسیژن باعث شد
دولت ،شهرها را قرنطینه کند« :این دومین قرنطینه در فرانسه است
و قوانین آن شباهت زیادی به قرنطینه دیگر کشورها دارد اما با این
تفاوت که مدارس تعطیل نیستند .مسئوالن دولتی معتقدند با تعطیل
شدن مدارس خشونتهای خانوادگی و کودکآزاری زیاد میشود و
والدین نمیتوانند دورکاری کنند .آنها میگویند بچهها بیرون از خانه
و در محیط مدرسه شرایط بهتری دارند.
باز بودن مرزها و رفت و آمد توریست به ایتالیا این کشور را نیز در
بحران شدید کرونایی فرو برده است .فوت بیش از  ۴۶هزار نفر و
ابتالی بیش از یک میلیون نفر باعث شد تا از ابتدای نوامبر (۱۱
آبان) شهرهای شمالی و جنوبی این کشور قرنطینه شوند .لیال
ساکن شهر رم است .او با اشاره به شباهت قرنطینه در ایتالیا و ایران
میگوید« :مسئوالن بهداشت ایتالیا شهرهای این کشور را به سه
منطقه قرمز ،نارنجی و زرد تقسیمبندی کردهاند .در شهرهای قرمز
سه ایالت المبوردیا ،کاالبریا و پیمونت قرنطینه کامل به اجرا درآمده
و اگر کسی قانونشکنی کند از  ۴۰۰تا هزار یورو جریمه نقدی یا
به  ۶سال حبس محکوم میشود .در این میان تنها کسانی که فرم
خوداظهاری پر کرده باشند میتوانند برای انجام کار بیرون بروند.
مردم ایتالیا از قرنطینه راضی نیستند اما برای کاهش آمار مبتالیان،
قوانین را رعایت میکنند.

{اجتماعی}
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ماجرای زنانی که طعمه «ماکان پرایدسوار» شدند

سرقتهایپسرقارون درمشهد

بخش اجتماعی -جوان  23ساله ای که در پوشش راننده «اسنپ» و با
معرفی خود به عنوان پسر یک تاجر پولدار معروف ،کیف و اموال زنان را
با شگردی خاص می ربود در حالی با تالش پلیس مشهد به دام افتاد که
با شاکیان زیادی روبه رو شده است .چند روز قبل زن
 28ساله ای هراسان وارد کالنتری سناباد مشهد شد و
از شگرد حیله گرانه سارق جوانی پرده برداشت که با
سوءاستفاده از نام اسنپ ،اموالش را به یغما برده بود!
این زن که از شدت اضطراب دستانش می لرزید و
نگرانی عجیبی در چهره اش موج می زد به افسر نگهبان
کالنتری گفت :مدتی قبل سوار یک دستگاه پراید هاچ
بک شدم که راننده جوان آن کرایه کمتری از من گرفت
و سپس شماره تلفنش را داد که اگر باز هم نیاز به
تاکسی تلفنی داشتم با او تماس بگیرم چرا که مدعی
بود راننده تاکسی اینترنتی اسنپ است و بسیار کمتر
از تاکسی تلفنی های دیگر کرایه می گیرد .من هم
دوباره با او تماس گرفتم و در اطراف میدان تختی سوار
خودرواش شدم او این بار با حرف هایش کامال اعتماد مرا
جلب کرده بود به طوری که حتی لحظه ای هم به ذهنم
خطور نمی کرد که او یک سارق حرفه ای باشد .خالصه
هنوز مسیر کوتاهی را طی نکرده بود که خودرو را مقابل
یک شیرینی فروشی متوقف کرد و به بهانه ترافیک و
جریمه از من خواست مقداری شیرینی شکرک دار برای
مادرش بخرم چرا که ادعا می کرد مادرش این نوع شیرینی را دوست دارد!
من هم به راحتی کیف و لوازم دیگرم را روی صندلی گذاشتم و برای خرید
شیرینی از خودرو پیاده شدم اما هنوز وارد فروشگاه نشده بودم که او پدال
گاز را فشرد و فرار کرد! تازه فهمیدم که در دام یک شیاد سارق گرفتار شده
ام ولی نه تنها پولی برای آمدن به کالنتری نداشتم بلکه او گوشی تلفنم را نیز
با خود برده بود و من نمی توانستم با پلیس تماس بگیرم! باالخره با کمک
شهروندان خودم را به کالنتری رساندم تا از جوان راننده شکایت کنم!
گزارش خراسان حاکی است ،با توجه به شکایت این زن جوان و احتمال وقوع
جرایم مشابه ،این پرونده در دایره تجسس کالنتری مورد تجزیه و تحلیل
های اطالعاتی و تخصصی قرار گرفت و سپس گروه ویژه ای از نیروهای
کارآزموده تجسس با هدایت و نظارت مستقیم سرگرد جواد بیگی (رئیس
کالنتری سناباد) برای دستگیری این سارق جوان وارد عمل شدند و به
تحقیق در این باره پرداختند .بررسی های ماموران تجسس بیانگر آن بود که

پرونده های مشابهی نیز در دیگر کالنتری های مشهد وجود دارد به همین
دلیل ردیابی این سارق از اهمیت ویژه ای برخوردار شد و آنان مراتب را به
قاضی قنبری راد (معاون دادستان مرکز خراسان رضوی) اطالع دادند.

این مقام ارشد در دادسرای مشهد که سابقه دادستانی تربت جام را نیز
در پرونده قضایی خود دارد ،بی درنگ دستورات محرمانه ویژه ای را برای
دستگیری سارق مذکور صادر کرد چرا که براساس سال ها تجربیات قضایی
خود احتمال می داد افراد زیادی طعمه شگرد خاص این راننده جوان شده
باشند و دامنه ارتکاب جرایم او در نقاط مختلف شهر گسترده باشد .بنابر
این گزارش  ،با صدور این دستور قضایی ،ماموران انتظامی با استفاده از
شیوه های تخصصی به ردیابی های اطالعاتی پرداختند و به سرنخ هایی
رسیدند که نشان می داد او در منطقه بولوار آیت ا ...عبادی سکونت دارد
و خود را با نام جعلی «ماکان» معرفی می کند! باالخره بعد از چند روز
فعالیت های گسترده اطالعاتی که زیر نظر مقام قضایی صورت گرفت،
مشخص شد که این راننده سارق ،پرونده دیگری نیز در دادسرای ناحیه
 2مشهد دارد .بررسی های بیشتر بیانگر آن بود که وی قبال در یک گل
فروشی در همان منطقه کار می کرد .وقتی نیروهای تجسس با فرماندهی

رئیس کالنتری به گل فروشی مذکور مراجعه کردند مشخص شد که راننده
سارق (شاگرد سابق گل فروشی) نشانی آن جا را به طعمه هایش داده
است به طوری که متصدی گل فروشی مدعی بود تاکنون چندین زن
برای پیدا کردن «ماکان» به آن جا رفته اند! با لو
رفتن ماجرای سرقت های متعدد سارق جوان که
نام قالبی «ماکان» را یدک می کشید ،نیروهای
زبده تجسس در یک عملیات ضربتی موفق شدند
محل سکونت او را در خیابان عبادی مشهد شناسایی
کنند و به محاصره خود درآورند .آنان سپس با مجوز
قاضی قنبری راد وارد مخفیگاه او شدند و او را
در کنار زنی دستگیر کردند که مدعی بود از حدود
دو ماه قبل به عقد موقت خودش درآورده است .به
گزارش خراسان ،با انتقال این متهم بدون سابقه به
کالنتری سناباد در حالی راز سرقت های متعدد از
بانوان مشهدی فاش شد که حدود  10شاکی در
همان مراحل اولیه دستگیری به کالنتری مراجعه
کردند چرا که چندین کیف ،لوازم آرایشی ،عینک،
کارت های بانکی و مدارک دیگر مربوط به طعمه
ها ،از مخفیگاه وی کشف شده بود .بررسی های
تخصصی پلیس در این باره نشان داد ،این جوان
 23ساله که فرزند طالق است و «م-خ» نام دارد با
معرفی دروغین خود به عنوان راننده «اسنپ» زنان
و دختران را سوار پراید هاچ بک می کرد و مدعی می شد که پدرش یکی
از تاجران معروف شهر است و شرکت های حمل و نقل باربری دارد .یکی
از شاکیان این متهم گفت :او طوری صحبت می کرد که انگار پسر قارون
است و ادعا می کرد به دلیل این که با پدرش دعوا کرده و قصد دارد روی
پای خودش بایستد با خودرو مسافرکشی می کند!
این گزارش حاکی است ،ادامه تحقیقات پلیس براساس اظهارات شاکیان و
محتویات پرونده همچنین بیانگر آن بود که متهم بار اول پول کمتری از
مسافران زن می گرفت و سپس با دادن شماره تلفن اعتماد آن ها را جلب
می کرد اما وقتی بار دوم طعمه هایش با او تماس می گرفتند مقابل مراکز
خرید ،رستوران ها و  ...از آنان می خواست تا لوازم و کیف همراهشان را
داخل خودرو بگذارند و سپس در یک فرصت مناسب از محل فرار می کرد
که تحقیقات بیشتر برای شناسایی دیگر شاکیان در کالنتری سناباد مشهد
همچنان ادامه دارد.

زن سارق :نه شوهر دارم ،نه باردارم
بخش اجتماعی -چند روز قبل زن جوانی با تلفن همراه مادرش تماس
گرفت تا حالش را جویا شود ،اما پس از چندین تماس وقتی مادرش جوابگو
نشد با محل کارش که یک مرکز خیریه بود تماس گرفت ،اما زن میانسال به
محل کارش نیز نرفته بود.
به گزارش خبرآنالین همین مسأله دخترش را بیشتر نگران کرد و او به خانه
مادرش رفت .زن جوان وقتی وارد خانه شد با دیدن وسایل به هم ریخته
خانه و مادرش که بیهوش روی زمین افتاده بود موضوع را به اورژانس و
پلیس خبر داد.
آشپز سارق
زن میانسال که بلقیس نام داشت وقتی به هوش آمد به مأموران گفت :من
مدیر یک انجمن خیریه مردم نهاد هستم .مدتی قبل زن جوانی بهنام کبری
که باردار بود نزد من آمد .او در حالی که گریه میکرد گفت که شوهرش به
زندان افتاده و او با دو بچه کوچک و در حالی که باردار است تنها مانده و از
پس مخارج زندگیاش بر نمیآید .او از من درخواست کمک کرد .کبری گفت
برای تأمین هزینه زندگیاش نیاز به کار دارد و حاضر است در خانههای مردم

بخش اجتماعی -وقتی تهدیدم کرد که از روابطمان فیلم و عکس تهیه
کرده است ،این بار خودم با التماس از مادرم اجازه گرفتم تا برای گفت وگو
با «بهزاد» به دیدارش بروم اما او آن قدر کتکم زد که همه بدنم سیاه و کبود
شده است و  ...دختر 19ساله در حالی که با نگرانی و وحشت وارد کالنتری
شده بود ،با نشان دادن آثار هولناک کتک کاری های خواستگارش به مشاور
و مددکار اجتماعی کالنتری آبکوه مشهد گفت :حدود دو سال قبل جوانی
به نام «بهزاد» که مدعی بود روزهای زیادی مرا در مسیر مدرسه تعقیب
کرده است ،به خواستگاری ام آمد اما خانواده ام به دلیل این که کار و کسبی
نداشت و بیکار بود ،با ازدواجمان مخالفت کردند اما از آن روز به بعد مزاحمت
های خانواده بهزاد شروع شد .هر کدام از اعضای خانواده اش یک روز به منزل
ما زنگ می زدند و اصرار می کردند که با این ازدواج موافقت کنیم .گاهی
نیز با التماس و خواهش قصد داشتند رضایت من یا مادرم را جلب کنند اما
هر بار پایان این تماس های تلفنی به تهدید و توهین می رسید .تا این که
باالخره یک روز «هایده» خواهر بهزاد با مادرم تماس گرفت و گریه کنان به
او گفت :برادرم از عشق «نیلوفر» دیوانه شده است و قصد خودکشی دارد.
او با خواهش و تمنا به مادرم گفت اجازه بدهید نیلوفر با بهزاد صحبت کند
و به او بگوید که فرد دیگری را دوست دارد و نمی خواهد با او ازدواج کند.
این بود که مادرم رضایت داد تا در حضور هایده و در بیرون از منزل با هم
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کارگری کند .من هم دلم برایش سوخت و او را بهعنوان آشپز به خانهام بردم.
حتی کبری را به سه نفر از دوستانم که آنها هم شاغل هستند معرفی کردم.
گاهی اوقات هم برای خودش یا بچههایش لباس و مواد غذایی میخریدم .تا
اینکه دو روز قبل کبری برای ناهار قورمه سبزی درست کرد و وقتی غذا را
خوردم بیهوش شدم .االن هم فهمیدم پول و طالهایم را سرقت کرده است.
بارداری دروغی
در حالی که تحقیقات برای دستگیری کبری به دستور بازپرس ویژه سرقت
ادامه داشت مأموران با سه شکایت سرقت مشابه دیگر مواجه شدند .شاکیها
همان دوستان بلقیس بودند که کبری بهعنوان آشپز و کارگر به آنها معرفی
شده بود .زمانی که مأموران عکس کبری را به این سه زن نشان دادند همگی
وی را بهعنوان آشپز خانهشان شناسایی کرده و مدعی شدند :او کبری است
و مدتی قبل بلقیس یکی از آشنایانمان او را به ما معرفی کرد.
در ادامه بررسیها ،تیم تحقیق موفق شدند زن جوان را دستگیر کنند .زمانی
که کبری دستگیر شد کارآگاهان دریافتند وی اص ً
ال باردار نیست و همه
ادعاهایش در مورد شوهر زندانی و دو بچه کوچکش نیز دروغ بوده است.

ماجرای نیلوفر کبود!

صحبت کنیم .آن روز بهزاد و خواهرش به دنبالم آمدند .پس از آن که هایده
با چرب زبانی و تعریف و تمجیدهایش به مادرم اطمینان داد که یک ساعت
دیگر باز می گردیم ،من سوار خودروی بهزاد شدم و سه نفری حرکت کردیم.
با وجود این از چشمان بهزاد می ترسیدم .وقتی از آینه خودرو نگاهم می
کرد کینه ای عمیق را در چشمانش می دیدم .خالصه در میانه راه هایده از
خودرو پیاده شد و با این بهانه که به منزل دوستش می رود تا ما راحت تر
صحبت کنیم ،من و بهزاد را تنها گذاشت .در این هنگام بهزاد در حالی که

بدین ترتیب به دستور بازپرس دادسرای ویژه سرقت ،کبری در اختیار تیم
کارآگاهان آگاهی قرار گرفت و تحقیقات از او ادامه دارد.
گفتگو با متهم
چرا به دروغ گفتی باردار هستی؟
من اص ً
ال ازدواج نکرده ام .فقط برای جلب ترحم یک شکم بند بارداری خریدم
و ادای زنان باردار را درآوردم.
بلقیس را از کجا میشناختی؟
نمیشناختم .مدتی قبل یک پیامک کمک به افراد نیازمند از سوی دفتر
خیریه برایم آمد و همان زمان بود که ایده سرقت به ذهنم رسید .به سراغ
رئیس این خیریه رفتم که بلقیس بود .به دروغ گفتم نیازمندم و او دلش
برایم سوخت و مرا بهعنوان آشپز در خانه خودش و دوستانش استخدام کرد.
شگرد سرقت هایت چه بود؟
بلقیس را با ریختن داروی بیهوشی در غذایش بیهوش کردم .اما  ۳شاکی
دیگر کارمند بودند و صبحها در خانه نبودند .کلید خانهشان را برداشتم و از
رویش ساختم .وقتی در خانه نبودند وارد میشدم و سرقت میکردم.

بیان می کرد من راننده تاکسی تلفنی نیستم و قرار است همسرت بشوم ،از
من خواست تا در صندلی جلو بنشینم .من هم به خواسته اش عمل کردم
و دیگر نمی دانم چه اتفاقی افتاد .شب به نیمه نزدیک می شد که بهزاد مرا
به منزلمان بازگرداند اما من حال طبیعی نداشتم و احساس می کردم همه
این صحنه ها که در باغ رخ داد کابوسی بیش نبوده است .مادرم از شدت
نگرانی مرا در آغوش کشید اما من حتی نمی دانستم با بهزاد به کجا رفته ام
و گفت وگوی ما چند ساعت طول کشیده است .از آن روز به بعد بهزاد مدام
مرا تهدید می کند که از ارتباطمان فیلم و عکس تهیه کرده است و اگر با او
ازدواج نکنم ،آبرویم را می برد .من که از شنیدن حرف های او ترسیده بودم
تصمیم گرفتم تا به هر طریق ممکن فیلم ها و عکس ها را از او بگیرم چرا
که می دانستم اگر مادرم متوجه این ماجرا شود ،حادثه ناگواری رخ خواهد
داد .به همین دلیل این بار خودم با التماس از مادرم اجازه گرفتم و با بهزاد
قرار گذاشتم ولی او مرا شبانه به مکان خلوتی برد و آن چنان کتکم زد که
همه بدنم سیاه و کبود شد و  ...شایان ذکر است ،با صدور دستوری از سوی
سرهنگ محمدی (رئیس کالنتری آبکوه) رسیدگی به این پرونده توسط
کارشناسان و مشاوران زبده دایره مددکاری اجتماعی کالنتری در حالی آغاز
شد که دستگیری جوان مورد ادعای دختر 19ساله نیز با شکایت وی در
دستور کار نیروهای انتظامی قرار گرفت.
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