
چهارشنبه 19 مرداد 61401
 شماره  8562

بخشش قاتل در روز عاشورا

همتی برای تکمیل آزادراه تبریز - مرند نیست؟
با تکمیــل آزادراه تبریز - مرند )کریدور شــرق به غرب( 
ارتباط راحت و امن تجاری کشــورمان با ترکیه و اتحادیه 
اروپا برقرار می شود که در این صورت نیز تصادفات کاهش 
خواهد یافت. اما تاکنون همتــی برای تکمیل آزادراه نیمه 
کاره تبریز – مرند دیده نشده و به نظر می رسد قرار نیست 
این پروژه تکمیل شود. لطفا به ضرورت تکمیل این آزادراه 

توجه جدی شود.
جلیل زاده از تبریز

ماه پنجم سال و همچنان بالتکلیفی حقوق بازنشستگان 
بنده 14سال قبل بازنشسته شدم و پدر مرحومم نزدیک به 
50سال پیش بازنشسته شده بود و من هرگز به یاد ندارم که 
در ماه پنجم سال باشیم و تکلیف حقوق های بازنشستگان 
تامین اجتماعی نامشخص باشد. مگر در کمیسیون مجلس 
افزایش حقوق در همه ســطوح تصویب نشد؟ مگر رئیس 
مجلس به دولت نامه ننوشــت؟ مگر این همه در اخبار در 
بوق و کرنا نشد؟ چرا تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته و 
چرا مجلس پیگیری مصوبات و نامه ریاست مجلس را انجام 
نمی دهد؟ حاال هم که دولت به هیأت امنای تامین اجتماعی 
با حضور چند وزیر که از اول هم همان تصمیم قبلی را گرفته 
بودند، برای تصمیم گیری تفویض اختیار دادند. استدعا دارم 
هرچه زودتر برای نجات حداقلــی از این گرانی ها وضعیت 
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هرچه سریع تر الاقل از 

سوی مجلس پیگیری شود.
محمدحسین عسگری

شغل قالیبافی در حال مهجور شدن است
صادرات فرش دستبافت بسیار کاهش یافته و درحالی که قبال 
حدود 20درصد صادرات ایران فرش دســتبافت بود اکنون 
به یک پنجم همان 20درصد رســیده است. کمتر مشتری 
خارجی و سفارشی هست و کارگاه های بزرگ قالیبافان خود 
را تعدیل کرده اند و اشخاص نیز کمتر سفارش می گیرند یعنی 
کسی نیست که به آنها سفارش بدهد. در این میان هند میدان 
را به دست گرفته و به سادگی فرش های دستبافت هندی با 
طرح های ایرانی در جهان عرضه می شوند. این روال مختص 
چند سال اخیر نیست و از ســال 78به بعد قالیبافی هر سال 
روبه افول بوده اســت این یعنی موضوع ربطی به تحریم ها و 
چند سال اخیر ندارد. با این اوضاع بسیاری افراد بیکار شده و 
این شغل کم کم مهجور شده و میلیون ها دالر ارزش افزوده 
صادرات فرش نیز از دست می رود. به داد قالیبافی و شاغالن 

آن برسید.
یعقوبی از تبریز

 
آب شرب رفسنجان همچنان گل آلود است

آب شرب رفسنجان بعد از سیل فراگیر همچنان گل آلود است 
و این نگرانی هست که درصورت رفع نشدن مشکل باعث شیوع 
بیماری شود. تامین آب معدنی هم برای چند روز در این شرایط 
اقتصادی کار سختی است. تقاضا می شود هر چه سریع تر مشکل 
آب شرب شهر حل شود و آب شــهر قابل شرب و استفاده برای 

شست وشو  شود.
حشمتی از رفسنجان

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام كوتاه خوانندگانپیامک

پایان كالهبرداری های زن شیاد با 
رسیدهای جعلی

زن کالهبردار پس از شناسایی فروشــندگان در سایت  خرید و 
فروش کاال در نقش خریدار وارد می شــد و با رسیدهای جعلی 

دست به کالهبرداری های میلیونی می زد.
به گزارش همشــهری، راز کالهبرداری این زن با شکایت یکی 
از مالباختگان در اداره آگاهی اصفهان فاش شــد. شاکی گفت: 
یک روز قبل درحالی که قصد فروش ساعت هوشمندم به مبلغ 
6میلیون و 500هزار تومان را داشتم، عکس آن را در سایت دیوار 
منتشر کردم و ســاعتی بعد زنی تماس گرفت و گفت که قصد 

خرید ساعتم را دارد.
وی ادامه داد: با این زن بر سر قیمت به توافق رسیدیم و او گفت 
که تا چند دقیقه دیگر به مقابل خانه ام می آید که ساعت را بخرد. 
دقایقی بعد زن جوانی زنگ خانه  مان را زد و گفت که خریدار ساعت 
است و من هم ســاعتم را به همراه کارتن و وسایل دیگرش به او 
دادم. این زن شماره کارت عابربانکم را گرفت و گفت که از طریق 
موبایل بانک مبلغ را واریز می کند و لحظاتی بعد رســیدی  روی 
صفحه گوشی اش ظاهر شد که نشان می داد 6میلیون و 500هزار 

تومان به حساب من واریز شده است.
شاکی گفت: با اینکه هنوز پیامکی برایم نیامده بود، اما با دیدن 
رســید باور کردم که پول به حسابم واریز شــده و به دلیل اینکه 
زن جوان می گفت عجلــه دارد و باید زودتر بــه خانه برگردد، 
منتظر پیامک نماندم و آن زن ساعتم را با خودش برد. اما هر چه 
گذشت، خبری از پیامک بانک نشد و وقتی حسابم را چک کردم 
متوجه شدم که هیچ پولی به حسابم واریز نشده است و فریب زن 

کالهبردار را خورده ام.
با شــکایت این زن تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی اصفهان 
برای شناسایی و دستگیری زن کالهبردار آغاز شد اما هنوز ردی 
از وی به دست نیامده بود که دومین شکایت هم در اختیار پلیس 
قرار گرفت. این بار شاکی فردی بود که برای فروش یک دستگاه 
کنسول بازی به مبلغ 8میلیون و 500هزار تومان در سایت خرید و 
فروش کاال آگهی داده بود و زن جوان در نقش خریدار به سراغ وی 
رفته و پس از نشان دادن رسید جعلی واریز پول به حساب شاکی، 

کنسول بازی را از او گرفته و فراری شده بود.
بررســی هر دو شــکایت و مشــخصات زن کالهبردار نشــان 
می  داد که متهم یک نفر اســت و این یعنــی احتمال دارد که به 
کالهبرداری هایش ادامه دهد. در این شــرایط تحقیقات برای 
ردگیــری او ادامه یافت تا اینکه کارآگاهان موفق به شناســایی 
مخفیگاه وی شدند و او را در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.

سرهنگ حســین ترکیان، رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان 
با بیان این خبر گفت: متهــم پس از انتقال بــه اداره آگاهی به 
4فقره کالهبرداری از طریق ارائه رســید جعلی به فروشندگان 
اجناس اعتراف کرد و گفت مدتی پیش با افرادی آشنا شده و آنها 
نرم افزاری را به او معرفی کردند که با وارد کردن شماره کارت و 
مبلغ در آن، یک رسید جعلی ارائه می دهد که قابلیت ارسال به 
دیگران را دارد. وی افزود: متأســفانه کالهبرداری با استفاده از 
رسیدساز جعلی یکی از شگردهایی است که تا کنون افراد زیادی 
را قربانی کرده، حال آنکه برای گرفتار نشدن در این دام یک راه حل 
بسیار ساده وجود دارد. فروشــندگان باید هنگام انجام هرگونه 
معامله، ابتدا از طریق پیامک یا چک کردن حسابشــان از طریق 
موبایل بانک از واریز شدن پول به حسابشان مطمئن شوند و بعد 
کاال را در اختیار مشتری قرار دهند و با همین روش ساده می توان 

از کالهبرداری های زیادی جلوگیری کرد.

درخواست كمک زن افغان در دادسرای جنایی تهران

شوهرم در پاكستان گروگان است
»شوهرم را در مرز ایران و پاکستان گروگان گرفته اند و اگر پول به 

حساب گروگانگیران واریز نکنم جانش را می گیرند.«
این بخشی از گفته های زنی افغان است که برای آزادی شوهرش 

از بازپرس جنایی تهران درخواست کمک کرد.
به گزارش همشهری، زن جوان وقتی در دادسرای جنایی تهران 
مقابل قاضی حمیدرضا رستمی، بازپرس شعبه یازدهم قرار گرفت، 
گفت: من در افغانستان معلم بودم و به همراه شوهر و فرزندانم در 
شهر مزارشریف زندگی می کردیم. شــوهرم افسر ارتش بود اما 
بعد از ورود طالبان گفت که بهتر است افغانستان را ترک کنیم. 

او پیشنهاد کرد که قاچاقی به ایران بیاییم و من هم قبول کردم.
وی ادامه داد: اواخر ســال گذشته به همراه شــوهرم و فرزندانم 
خودمان را به مرز رساندیم و با پرداخت پول به قاچاقچیان از مرز 
گذشتیم اما باید مسیری طوالنی را با پای پیاده طی می کردیم 
و چون بچه ها همراهمان بودند، زمان بیشتری طول می کشید. 
حدود 15روز از میــان کوه ها و مســیرهای صعب العبور پیاده 
گذشتیم تا به نزدیکی مرز ایران و پاکستان رسیدیم. فکر می کردیم 
وارد ایران شده ایم و دیگر سختی ها تمام شده اما در پاکستان افراد 
مسلحی ما را گروگان گرفتند. آنطور که من متوجه شدم تعدادی 
از گروگانگیران از باقیمانده های گروه تروریســتی ریگی بودند. 
به جز ما خانواده هــای دیگری نیز بودند که آنهــا را هم گروگان 
گرفتند. آدم ربایان مسلح،  ما را داخل اتاق هایی که از بلوک سیمانی 
ساخته شده بود حبس کردند. ابتدا تمامی پول و وسایل قیمتی ما 
را سرقت کردند و بعد از ما خواستند تا با بستگانمان تماس بگیریم 
و برای آزادی مان درخواست پول کنیم اما ما هیچ کس را نداشتیم.

وی گفت: 2روز آنجا بودیــم و در این مدت تعدادی از گروگان ها 
که خانواده هایشان پول به حســاب آدم ربایان واریز کرده بودند، 
آزاد شــدند اما ما و تعداد دیگری که هنوز پولی پرداخت نکرده 
بودیم را ســوار خودرو کردند و به جای دیگری بردند و در آنجا 
هر خانواده ای را داخل اتاقی حبس کردند. گروگانگیران مسلح 
شوهرم را شــکنجه می کردند و 9شــبانه روز ما را در آنجا نگه 
داشتند. روزهای سختی را سپری کردیم تا اینکه در نهایت مرا آزاد 
کردند تا در ایران کار کنم و پولی را که می خواستند فراهم کرده 
و به حسابشان واریز کنم تا شوهرم را آزاد کنند. زن افغان گفت: 
با مشقت زیاد به ایران آمدم و در این مدت در خانه های مردم کار 
می کردم تا پول آزادی شوهرم را تامین کنم. مدتی قبل اما مردی 
که همراه شوهرم گروگان مردان مسلح بود پس از آزادی مرا پیدا 
کرد و گفت گروگانگیران قصد دارند به زودی شــوهرم را به قتل 
برسانند. در این شــرایط بود که تصمیم گرفتم از گروگانگیران 
شکایت کنم؛  هرچند آنها تهدید کرده اند که اگر شکایتی مطرح 
کنم جان شوهرم را می گیرند. با این شکایت،  بازپرس جنایی تهران 
دستور تحقیقات بیشتر را صادر و موضوع را به پلیس بین الملل 
اعالم کرده تا تحقیقات برای شناســایی گروگانگیران و آزادی 

گروگان ها آغاز شود.

کوتاه از حادثه

وقتی عزاداران حسینی در روز عاشورا به خانه مقتول 
رفتند تا برای بخشــش قاتل پادرمیانی کنند، خانواده 
مقتول تصمیم بزرگی گرفتند و از قصاص قاتل عزیزشان 

گذشتند.
به گزارش همشهری، این اتفاق ظهر روز عاشورا در شهر ازندریان مالیر 
در استان همدان رخ داد. آن روز عزاداران حسینی تصمیم گرفتند برای 
پادرمیانی و وساطت به همراه امام جمعه شهر، راهی خانه جوانی شوند 
که 5سال پیش در جریان یک درگیری پیش پا افتاده به قتل رسیده بود 
و قاتل که ناخواسته مرتکب قتل شده و از ارتکاب این جنایت به شدت 

پشیمان بود، در انتظار اجرای حکم قصاص اش  بود.
اهالی شهر، خوب به خاطر داشــتند که روز حادثه چطور دعوای جوان 
30ساله که پدر 2فرزند بود با جوانی 20ساله ناگهان به زد و خورد کشیده 
شد و در این میان جوان 20ساله ناگهان روی زمین افتاد و پس از انتقال 
به بیمارستان جانش را از دست داد. در آن زمان قاتل بالفاصله از سوی 
پلیس دستگیر شــد و در همان بازجویی های اولیه به درگیری مرگبار 
اعتراف کرد و مدعی شد که هرگز قصد قتل جوان 20ساله را نداشته و 
ناخواسته مرتکب جنایت شده است. او پس از آن صحنه قتل را بازسازی 
کرد و وقتی پای میز محاکمه قرار گرفت، به جرمی که مرتکب شده بود 
اقرار و از خانواده مقتول طلب بخشش کرد اما خانواده مقتول که در این 
حادثه جگرگوشه شان را از دست داده بودند، حاضر به گذشت نشدند و 

به این ترتیب حکم قصاص قاتل صادر شد.
جوان 30ساله به زندان افتاد و در این میان تنها امیدش گذشت خانواده 
مقتول بود. اما وقتی حکم قصاص در دیوانعالی کشور تأیید و برای اجرا 

به شعبه اجرای احکام فرستاده شده، امیدهایش به یکباره رنگ باخت. 
در این میان اما تالش خانواده قاتل برای گرفتن رضایت اولیای دم ادامه 
داشت. آنها همه تالششان را به کار بسته بودند تا نگذارند با اجرای حکم، 
فرزندان خردسال قاتل یتیم شوند و حتی بزرگان و ریش سفیدان شهر 
نیز به کمک شان آمده بودند تا شاید بتوانند رضایت خانواده مقتول را 
جلب کنند اما داغی که آنها دیده بودند بیشتر از آن بود که دلشان نرم 

شود و حاضر به گذشت شوند.

ظهر عاشورا
5سال از زمانی که پسر 20ساله به قتل رسیده بود می گذشت و شمارش 
معکوس برای اجرای حکم آغاز شده بود. ظهر عاشورا اما امام جمعه شهر 
و عزادارانی که در دسته های سینه زنی حضور داشتند تصمیم گرفتند 
بار دیگر برای پادرمیانی راهی خانه مقتول شوند. جمعیت سیاهپوش به 
سمت این خانه حرکت کردند و وقتی به آنجا رسیدند درخواست شان 
را مطرح کردند و از خانواده مقتول خواستند به احترام روز شهادت امام 
حسین)ع( از قصاص بگذرند. خانواده مقتول با دیدن عزاداران و شنیدن 
صحبت های آنها و از طرفی با توجه به اینکه عامل جنایت پدر 2 فرزند 
بود و در زندان توبه کرده و به گواه مسئوالن زندان از کرده خود به شدت 
پشیمان بود، دلشان به رحم آمد و در نهایت اعالم کردند که از خونخواهی 
گذشته اند و قاتل پسرشان را می بخشند. به این ترتیب، عاشورای امسال 
در شهر ازندریان مالیر تبدیل به روز گذشــت و بخشش شد و با اعالم 
گذشت رسمی خانواده مقتول، فرصت زندگی دوباره به مردی بخشیده 

شد که دوباره در آغوش گرفتن فرزندانش، بزرگ ترین آرزویش بود.

حجت االسالم روح اهلل نجفی، مدیر اداره تبلیغات اسالمی شهرستان مالیر 
با اشاره به این اتفاق ارزشمند در محرم امسال در شهرستان مالیر، گفت: 
خانواده مقتول با اقدام انسان دوستانه عالوه بر عفو قاتل، زمینه ترویج 
فرهنگ گذشت و ایثار را در جامعه فراهم کردند. امیدواریم این امر خیر 

فتح بابی باشد که مجددا شاهد این قبیل موارد باشیم.

حضور و پادرمیانی عزاداران حسینی در خانه مقتول، اتفاق بزرگی را رقم زد 

گزارش

داخلی

دادسرا

یک زن و 2مرد اعضای باندی بودند که 
خانه های مجلل در شــمال پایتخت را 
برای مدت 24ساعت اجاره کرده و در این 
مدت نقشه سرقت وسایل باارزش خانه را عملی می کردند.
به گزارش همشهری، تحقیقات برای دستگیری اعضای 
این باند از چند روز قبل با شکایت مردی جوان در پلیس 
پایتخت شروع شد. وی که یکی از آپارتمان های خود را 
به صورت مبله اجاره می داد به دام سارقان جاعل گرفتار 
شده و در توضیح ماجرای سرقت گفت: برای اجاره ساعتی 
آپارتمانم یک آگهی در سایت های مختلف قرار می دهم و 
افراد مختلف با من تماس گرفته و پس از آن قرار مالقات 
با آنها می گــذارم و پس از دریافت مدارک شناســایی، 
 آپارتمانم را به مدت 24ساعت به متقاضیان اجاره می دهم.

وی ادامه داد: آخرین فردی که با من تماس گرفت مردی 
بود که می گفت اهل یکی از شهرستان هاســت و 

یکی از بستگانش عمل جراحی قلب در یکی از 
بیمارستان های پایتخت دارد، به همین دلیل بود 
که می خواست به مدت 24ساعت آپارتمانم را 
اجاره کند. او مدارکش را تحویلم داد و من کلید 

خانه ام را در اختیارش قــرار دادم اما گمان 
نمی کردم که او یک ســارق حرفه ای 

باشد. وی ادامه داد: پس از گذشت 
24ساعت با فردی که خانه ام را اجاره 
کرده بود تماس گرفتم تا مدارکش 
را به او بدهم و کلید را تحویل بگیرم 

اما جوابم را نداد. نگران شدم و با کلید 
یدکی که داشتم پا در آپارتمان گذاشتم 
اما با دیدن وضعیت خانه شــوکه شدم تا 
حدی که در چند ثانیــه اول تصور کردم 
اشتباه وارد خانه شده ام. هیچ وسیله ای در 
خانه ام نبود و وقتی به خودم آمدم متوجه 
شدم که همه وســایلم سرقت شده است؛ 
وســایلی مانند فرش ها،  تلویزیون، حتی 

مبل های راحتی و لوازم آشپزخانه.

دستگیری
با ثبت این شــکایت، تحقیقات در این باره با 
دستور بازپرس شعبه اول دادسرای وی ژه سرقت 

آغاز و با انجام بررسی ها مشخص شد فردی که 
خانه شاکی را خالی کرده مدارک جعلی ارائه داده 
اســت. مأموران در ادامه تحقیقات، خود را به 
مقابل خانه شاکی رساندند و پس از بازبینی 

تصاویر دوربین های مداربســته معلوم شــد فردی که 
خانه شاکی را اجاره کرده با همدســتی زن و مردی در 
نیمه های شب وســایل را از خانه شاکی سرقت و داخل 
یک خودروی وانت نیسان قرار داده و پس از آن متواری 
شــده اند. آنها خیلی ماهرانه عمل کرده و هنگام انجام 
سرقت ، صورت هایشان را پوشــانده بودند، حتی پالک 
خودرو را هم مخــدوش کرده بودند تا قابل شناســایی 
نباشد. این تنها سرقت این گروه 3نفره نبود چرا که ظرف 
مدت کوتاهی چندین شکایت مشــابه دیگر پیش روی 
تیم تحقیق قرار گرفت که نشان می داد اعضای این گروه 
 صورت ســریالی خانه و آپارتمان های مجلل در شمال و 
شمال غرب پایتخت را به مدت 24ساعت با مدارک جعلی 
اجاره می کنند تا در نیمه های شب دست به سرقت لوازم 
داخل خانه بزنند.اگرچه هر روز به تعداد شاکیان افزوده 
می شد و اعضای این گروه تالش می کردند حرفه ای 
عمل کنند اما چند روز پیش پلیس مچ سرکرده 
باند را هنگام سرقت گرفت و دستگیرش کرد. او 
با خودروی وانتی که پالکش مخدوش شده بود 
مقابل ساختمانی توقف کرده و به نظر می رسید 
منتظر همدستانش است که مأموران سر 
رســیدند و او را به دام انداختند. مرد 
جوان که ســرکرده باند سرقت بود 
در بازجویی ها به سرقت از خانه های 
اجاره ای اقرار کرد و گفت:مدت ها بود 
که بیکار و دچار مشکالت مالی فراوان 
شده بودم. یک روز که یکی از دوستانم به 
همراه نامزدش مهمان من بود از مشکالت 
زندگی و گرانی صحبت شد و همان روز 
من پیشنهاد سرقت به آنها دادم. دوستم و 
نامزدش که نیاز شدیدی به پول داشتند 
قبول کردند و با یکدیگر همراه شــدیم 
تا با مــدارک جعلی یا ســرقتی، خانه و 
آپارتمان های مبله را به مدت 24ســاعت 
اجاره کنیم و بعد دســت به سرقت لوازم 
خانه ها بزنیــم. وی ادامــه داد: در آخرین 
سرقت اما پلیس مچم را گرفت و همدستانم 
موفق به فرار شدند. براســاس این گزارش، 
 متهم با قرار قانونی بازداشت شده و برای انجام 
تحقیقات بیشــتر در اختیار مأموران اداره 
آگاهی تهران قرار گرفته است. این در حالی 
است که تحقیقات برای بازداشت متهمان 

فراری این گروه ادامه دارد.

دستگیری یک مظنون در پرونده قتل 
وكیل شاهرودی

چند ســاعت پس از قتل وکیل 
جوان در شاهرود با شلیک گلوله، 
مأموران پلیس فــردی را به ظن 
دســت داشــتن در این جنایت 

دستگیر کردند.
به گزارش همشهری، این وکیل 
جوان  33ســاله که محمودرضا 
جعفرآقائی نام داشت ساعت یک 
بامداد دوشــنبه همراه همسر و 
پسر 5ساله اش پس از پیاده شدن 
از خودروی پژو 206سفیدرنگش، 
قصد ورود به خانه اش را داشت؛ 
اما درست در همان لحظات مرد 

ناشناسی که مســلح به ســالح کمری بود خود را به وکیل جوان 
رساند و با شــلیک چندین گلوله او را مجروح کرد و گریخت. این 
حادثه هولناک در شرایطی اتفاق افتاد که همسر و فرزند خردسال 
وکیل جوان شاهد این صحنه بودند و وحشــت زده با داد و فریاد از 
مردم درخواست کمک می کردند. لحظاتی از این تیراندازی خونین 
می گذشت که با کمک ساکنان محله جوان مجروح به مرکز درمانی 
منتقل و تالش ها برای نجات او از مرگ آغاز شد. گلوله های متعددی 
به وکیل جوان اصابت کرده و او دچار خونریزی شدیدی شده بود. 
پزشــکان ابتدا تالش کردند خونریزی را کنترل کنند اما شرایط 
هر لحظه وخیم تر می شد تا اینکه چند ساعت بعد سرانجام جوان 
مجروح به دلیل شدت جراحات وارده روی تخت بیمارستان جانش 
را از دست داد. به دنبال قتل وکیل جوان تحقیقات پلیس برای روشن 
شدن پشت پرده این جنایت و دستگیری قاتل آغاز شد. هنوز معلوم 
نبود که قتل این وکیل با چه انگیزه ای اتفاق افتاده است؛ اما شغل 
او ماجرا را حساس تر می کرد و ممکن بود کشمکش در پرونده های 
قضایی زمینه ساز قتل این وکیل شــده باشد. کارآگاهان پلیس در 
جریان تجسس های خود به اطالعاتی دســت یافتند که از دست 
داشتن مردی در قتل این وکیل حکایت داشت. در این شرایط بود که 
آنها در عملیاتی ضربتی این مظنون را دستگیر کردند. حجت االسالم 
رضی پارسا منش، دادستان عمومی و انقالب شاهرود با تأیید این 
خبر گفت: پس از وقوع این جنایت دســتورات قضایی الزم در این 
خصوص صادر شــد و با تالش مأموران پلیــس آگاهی در کمتر از 
12ساعت یک مظنون در این خصوص دســتگیر شد. او ادامه داد: 
هم اکنون این مظنون در بازداشت به سر می برد و بازجویی ها از او 
برای روشن شدن حقیقت ادامه دارد. همچنین این احتمال وجود 
دارد که فرد یا افــراد دیگری نیز در این جنایت دخیل باشــند که 

تحقیقات تخصصی در این خصوص ادامه دارد.

»فرزند عزیز و از دست دادنش ناگوار 
است؛ اما وقتي گفتند مهتاب دیگر 
به زندگي برنمي گــردد با خودمان 
گفتیم بهتر اســت براي رضاي خدا و نجات بیماران 
نیازمند اعضاي بدن او را اهدا کنیم.« این بخشي از 
حرف هاي پدر داغدار دختر خردسال است که چند 
روز قبل در یک سانحه رانندگي دچار مرگ مغزي شد 
اما با تصمیم پدر و مادرش اعضاي بدن او به 11 بیمار 

نیازمند اهدا شد و جان آنها را نجات داد.
به گزارش همشــهري، عصر روز چهــارم مردادماه 
امسال خانواده 4 نفره موسوي تصمیم گرفتند براي 
گردش و تفریح به پارکي در ماهدشــت کرج بروند. 
ســیده مهتاب، دختر خردســال خانواده که شوق 
زیادي براي رسیدن به پارک داشــت جلوتر از پدر 
و مادر و برادرش راه مي رفت. وقتي از ماشــین پیاده 
شدند 4نفري در حال عبور از عرض خیابان بودند که 
ناگهان یک پراید با سرعت از راه رسید و چون آنها را 
دید ناگهان ترمز کرد. در این بین مهتاب ترســید و 
جلوي ماشین دوید و همین اتفاق باعث شد که پراید 

به شدت با او برخورد کند.
دختربچه جلوي چشــمان پدر و مــادرش غرق در 

خون روي زمین افتاده و به شــدت آسیب دیده بود. 
هنوز چهره شــاد و خندان چند لحظه قبل مهتاب 
از ذهن پدر و مادرش پاک نشــده بود که حاال چهره 
خونین او مقابل چشمان شــان بود. خیلــي زود از 
اورژانس درخواست کمک شد و امدادگران در مدت 
زمان کوتاهي به محل حادثه رسیدند و دختربچه به 

بیمارستان منتقل شد.
اوضاع مهتاب وخیم و سطح هوشــیاري اش پایین 
بود. او از ناحیه دست، پا، لگن و سر و صورت آسیب 
شدیدي دیده بود اما نگرانی کادر پزشکي ضربه اي بود 
که به جمجمه او وارد شده بود. در این شرایط پزشکان 

تالش زیادي براي نجات او انجام دادند.
سید عبداهلل موسوي، پدر سیده مهتاب در این باره 
به همشهري مي گوید: آن روز 4 نفري مي خواستیم 
به پارک برویم و فکرش را هم نمي کردیم که چنین 
اتفاقي براي مان بیفتد. وقتي از ماشین پیاده شدیم و 
مي خواستیم از خیابان عبور کنیم ناگهان یک پراید 
با سرعت آمد و ترمز کرد اما دخترم ترسید و جلوي 
آن پرید و این حادثه اتفاق افتاد. عالوه بر آن پسر 17 
ساله ام نیز به شکل سطحي آســیب دید اما مهتاب 
آسیب شدیدي دیده بود و همه نگراني مان درباره او 

بود.  او ادامه مي دهد: وقتي پزشکان دخترم را معاینه 
کردند گفتند ضربه ســنگیني به سرش وارد شده و 
هوشیاري اش 4 است. با این حال 5 شبانه روز براي 
نجات او تالش کردند و امیــدوار بودند تا دخترم به 
زندگي برگردد اما هرچه گذشت هوشیاري اش کمتر 

شد تا اینکه گفتند او دچار مرگ مغزي شده است. 
این پدر داغدار درباره تصمیم خود و همسرش براي 
اهداي اعضاي بــدن مهتاب مي گوید: همســرم از 
مدت ها قبل براي خودش کارت اهداي عضو گرفته 
بود و اطالعات زیادي در این باره داشــت. به من هم 
گفته بود کارت اهدا بگیرم اما من مي گفتم به مرگ 
فکر نکن. در بیمارستان به ما گفتند مغز دخترم از کار 
افتاده و تا چند روز دیگر سایر اعضاي بدنش هم از کار 
مي افتد و بهترین کار این است که اعضاي بدن او را به 
بیماران نیازمند اهدا کنیم. ما هم گفتیم اگر مطمئن 
هســتید که او دیگر به زندگي برنمي گردد، اعضاي 
بدنش را اهدا کنید و به این ترتیب او را به بیمارستان 
سیناي تهران انتقال دادند و هر عضوي از بدنش که 
قابل اهدا بود جداسازي و به بیماران نیازمند اهدا شد.
او ادامه مي دهد: آنطور که به مــا گفتند 11 عضو او 
شــامل قلب، کلیه ها، کبد، پانکراس، قرنیه چشم و 
... جداسازي و اهدا شــد. حاال هرچند من و همسرم 
تنها دخترمان را از دست داده ایم اما از تصمیمی که 
گرفتم راضي هستیم. دخترم رفت و مطمئن هستم 
که جایش در بهشت اســت. من و مادرش دلتنگ او 
هستیم اما به کاري که کردیم افتخار مي کنیم. فرزند 
عزیز و از دست دادنش ناگوار است اما وقتي گفتند 
مهتاب دیگر به زندگي برنمي گردد با خودمان گفتیم 
بهتر است به جاي اینکه اعضاي بدنش زیر خاک برود 
براي رضاي خدا و نجات بیماران نیازمند اعضاي بدن 

او را اهدا کنیم.

مهتاب كوچولو نجات بخش 11 بيمار شد 


