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مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر عکسدبیر سرویس

داســتان مرگ محمد و 
که جاودانه شــدند فرهاد 

]سیما فراهانی[ زندگی بخشیدند تا شاید بتوانند داغی را که بر دل شان 
نشسته کمی آرام کنند. عزیزترین شان را از دست داده بودند،  اندوه و دلتنگی 
برایشان تابی باقی نگذاشته بود. با این حال سعی کردند با اهدای زندگی به 
کسانی که با مرگ فاصله ای ندارند، کمی  خود را تسکین دهند. خانواده های کلبعلی 
و محمودی توانستند با این بخشش مرهمی بگذارند بر دل تنگ و پر دردشان؛ 
فرهاد و  محمد هردو جوان بودند. هیچ کس حتی تصورش را هم نمی کرد که به این 
زودی پر بکشند. آنها جان دادند اما جان هم بخشیدند. با  مرگ شان، زندگی شدند 
برای آنانی که امیدی به زنده ماندن نداشتند. اعضای بدن این دو جوان سی وهفت 
و هجده ساله به بیماران نیازمند  بخشیده شد. بیماری آسم و تصادف، این دو 

جوان را از زندگی محروم کرد تا چند نفر دیگر بتوانند جانی دوباره بگیرند .

رفتگری که جان بخشید
با رفتگری، هزینه  فرهاد سی وهفت ساله بود و در مالیر زندگی می کرد. 
زندگی همسر و پسر َده ساله اش را تأمین می کرد. تمام  زندگی اش خانواده اش 
بود. بیماری آسم  داشت و با این حال هرگز تصورش را هم نمی کرد که به چنین 
سرنوشتی دچار  شود. با پای خودش به دلیل تنگی نفس جزئی به بیمارستان 
رفت، اما دیگر نفس نکشید و همسر و پسرش را برای همیشه  تنها گذاشت. 
فرهاد وقتی به علت تنگی نفس به بیمارستان رفت تا اقدامات همیشگی 
را انجام دهد، جلوی در بیمارستان از حال  رفت. تالش پزشکان برای نجات 
جان او نتیجه ای نداد و فرهاد برای همیشه رفت. اما با رفتنش جان بخشید و 
خانواده اش  سعی کردند با اهدای اعضای بدنش او را زنده نگه دارند. عموی فرهاد 
که حکم پدرش را هم دارد، درباره این ماجرا به  خبرنگار »شهروند« گفت:   »پدر فرهاد 
سال ها پیش فوت کرد. برای همین من همیشه سعی کردم برایش پدری کنم. 
فرهاد آسم  داشت، ولی حالش خوب بود. مشکل خاصی نداشت. آن روز هم فقط 
دچار کمی تنگی نفس شده بود. حالش آن قدر بد نبود. حتی  خودش به تنهایی به 
بیمارستان رفت تا با پزشک مشورت کند. اما گویا جلوی در بیمارستان ناگهان از 
حال می رود. او را به داخل  بیمارستان منتقل می کنند، ولی فرهاد دیگر زنده نبود. او 
دچار سکته مغزی شده و به کما رفته بود. دو سه روز از بستری شدنش  گذشت که 
پزشکش با من تماس گرفت. آنها گفتند فرهاد دچار مرگ مغزی شده و دیگر هیچ 

امیدی برای بازگشتش وجود ندارد.  با صحبت های آنها بود که فهمیدم می توانیم 
اعضای بدنش را اهدا کنیم. با همسر و مادرش صحبت کردم. مادرش کمی دل 
نگران  بود. اما با او حرف زدیم و وقتی فهمید می توانیم با این کار چند نفر را از مرگ 
حتمی نجات دهیم راضی شد. او گفت حاال که می  دانم از دست دادن عزیز چقدر 
سخت است، دوست ندارم فرد دیگری این حال و روز را تجربه کند. همین شد که با 

اهدای اعضای  بدنش موافقت کردیم. قلب، کلیه ها و کبدش را   اهدا شد .«
خانواده فرهاد حاال با این بخشش حال و روز بهتری دارند. همین که تصور 
می کنند توانسته اند جان چند نفر را نجات دهند، حال شان  خوب است. ولی آنها 
گله هم دارند: »برادرزاده ام رفتگر شهرداری بود. از صبح تا شب کار می کرد تا زن 
و بچه اش زندگی  راحتی داشته باشند. با این حال کلی مشکالت مالی داشت. 
حاال که مرده، هیچ کس از شهرداری حتی یادی از او نکرد. زن و بچه اش مانده اند با 
کلی مشکالت مالی؛ هیچ کس حتی از او تقدیر هم نکرد. محمد صالح هر روز گریه 

می کند و یاد پدرش لحظه ای  او را رها نمی کند .«

استقبال روستاییان از اهدای زندگی
محمد هجده ساله بود. تنها 6روز قبل از آن تصادف شوم، جشن تولدش را 
برگزار کرده بود. آن شب می رفت تا با دوستانش برای  امتحان درس بخواند. با چند 
نفر از هم کالسی هایش قرار داشت. با موتور رفت، اما سر پیچ با موتور دیگری 
برخورد کرد و به  کما رفت. دوستش هم ترک موتورش بود، اما او آسیب جدی ندید. 
فقط محمد بود که دچار مرگ مغزی شد. محمد رفت اما جان چند  نفر را نجات داد و 
این تصمیم خانواده اش به یکی از اخبار خوب روستای ازندریان در مالیر تبدیل 
شد. دایی محمد در این باره به خبرنگار »شهروند« گفت: »حال خانواده محمد 
اصال خوب نیست. داغ از دست دادن او آن هم 6 روز پس از تولدش، همه  را شوکه 
کرده است. محمد پسر بزرگ خانواده بود. یک خواهر و برادر کوچک تر از خودش 
آخر  برنامه داشت.  سال  آینده اش  کلی  برای  داشت. پسر درسخوانی بود و 
دبیرستان بود. همیشه آرزو داشت مرد موفقی شود تا بتواند زندگی راحت تری 
برای  خانواده اش فراهم کند. پدرش چرخکار و خیاط بود. با این حال مشکالت 
مالی زیادی داشت. بیستم خردادماه بود که محمد رفت تا  با دوستانش درس 

بخواند. چهار یا پنج نفر بودند که می خواستند دور هم جمع شوند. 

بیاحتیاطیمرگباردرمعدنبامگزیک
یک کارگر در معدن بام گزیک که از معادن سنگ 
اثر  در  است  جنوبی  خراسان  استان   گرانیت 
حادثه  شکست  علت  باخت .  جان  بی احتیاطی 
ناگهانی سنگ در دستگاه سیم برش بود که روی 
سر کارگری که در قسمت زیرین درحال عبور بود، 
افتاده است.بالفاصله نیروهای اورژانس به محل 
حادثه اعزام شدند، اما کارگر پیش از رسیدن به 
بیمارستان فوت کرد.  علت اصلی حادثه  بی احتیاطی 
کارگر بود که نباید از محل برش سنگ ها عبور می کرد 
و علت دیگر شکست ناگهانی سنگ است که 

طبیعی است و  قابل پیش بینی نیست .

دستگیریسارقخانهفامیلدور
از  نفر  دو  همکاری  با  که  سارقی  ]شهروند[ 
همدستانش از خانه  یکی از اقوامش سرقت کرده 
بیست وهشتم  شد .  دستگیر  بود، 
موضوع  با  پرونده ای  جاری   اردیبهشت سال 
دستگیری یک سارق  خانه به هویت سیامک به 
همراه  یک مجسمه مسی، سماور  مسی، کتری 
فلزی و چند وسیله موسیقی از کالنتری144 جوادیه 
تهرانپارس برای رسیدگی تخصصی به پایگاه چهارم 
پلیس آگاهی  ارجاع شد . متهم که هنگام انتقال 
اموال سرقتی شناسایی و دستگیر شده بود با 
قبول جرمش  گفت: »به تنهایی از خانه اقوامم 
سرقت  کردم و در خیابان دستگیر شدم .« در گام 
زن  که  مالباخته  پلیسی،  تحقیقات  از  بعدی 
میانسالی بود، شناسایی و به پایگاه چهارم دعوت 
 شد. این  زن میانسال گفت برای مسافرت کاری 
حدود سه روز از خانه خارج شدم و بعد از مراجعه به 
خانه متوجه شدم پوشاک، طال،  لوازم  خانه، ظروف 
مسی، ظروف آشپزخانه و ... به ارزش 2 میلیارد ریال 
در نبود من سرقت شده است  . درادامه تحقیقات 
پلیسی  مشخص شد که سرقت در چند مرحله 
انجام شده است و سیامک این سرقت ها را به 
سیامک  از  باردیگر  است .  نداده  انجام  تنهایی 
 بازجویی شد و متهم در اظهارات جدیدش ادعا کرد، 
به همراه دوتن از دوستانش به نام های حبیب و 
را  سرقت  نقشه  داده  و  انجام  را  سرقت ها  کریم 
در  نیز  دیگر  متهم  دو  است .  کشیده  خودش 
از  بازرسی  در  شدند.  دستگیر  مخفیگاه شان 
مخفیگاه متهم یک  موتورسیکلت سرقتی سابقه 
ثبت سرقت در حوالی میدان امام حسین)ع( نیز 
کشف شد و متهمان به سرقت موتورسیکلت 
پایگاه  کردند .رئیس  اقرار  خانه   بر  سرقت  عالوه 
چهارم پلیس آگاهی با اعالم این خبر  گفت: »با توجه 
به اعتراف متهمان، هر سه متهم با صدور قرار تامین 
مناسب از  سوی دادیار دادسرای ناحیه 15 تهران به 

زندان معرفی شدند.«
    

بجنورد در قتلخواستگار
]شهروند[ پسر بجنوردی وقتی به عالقه خود 
به دختر جوان اصرار کرد، به قتل رسید. خانواده 
دختر مورد عالقه این جوان به علت مخالفت با 
ازدواج، متهم به قتل هستند. در پی مراجعه 
آگاهی  پلیس  به  شیروانی  شهروندان  از  یکی 
شهرستان مبنی بر اینکه فرزندش مدتی است 
تخصصی  و  میدانی  تحقیقات  شده،  مفقود 
از  دعوت  و  پرونده  بررسی  با  شد.  آغاز  پلیس 
با  قرار بوده  او  خانواده مقتول، مشخص شد 
دختری از اهالی همان منطقه، که مدتی با او در 
ارتباط بوده، ازدواج کند که هر دو خانواده با این 
شبانه روزی  تالش  با  بودند.  مخالف  موضوع 
با  مظنون  به عنوان  نفر  سه  کارآگاهان، 
هماهنگی مقام قضائی به پلیس آگاهی دعوت 
و  اظهارات  اخذ  از  بعد  نهایت  در  که  شدند 
تناقض گویی که وجود داشت با دستور مقام 
قضائی بازداشت موقت برای آنها صادر شد. در 
تلفن  یک  افراد  این  اختفای  محل  از  بازرسی 
با  و  کشف  مفقود شده  فرد  به  متعلق  همراه 
گاهان مشخص شد  اقدامات فنی و پلیسی کارآ
متهمان از طریق دختر خانواده با فرد مفقودی 
قرار صوری گذاشته و درنهایت یکی از متهمان با 
کرده  مسموم  را  او  نامعلومی  قرص  خوراندن 
فرد  متهمان  شد  مشخص  نهایت  در  بود. 
مفقودی را به قتل رسانده  و جسد او را در چاهی 
روستای  اطراف  در  متر   ۳۰ عمق  به  آب  بدون 
با  آگاهی  پلیس  گاهان  کارآ انداخته اند.  بیگان 
همکاری سازمان های امدادی به محل مورد نظر 
اعزام شدند. جسد مقتول کشف و برای انجام 
آزمایش های الزم به پزشکی قانونی منتقل شد. 
افراد دستگیر شده پس از تکمیل تحقیقات به 
به  قانونی  مراحل  انجام  برای  پرونده  همراه 

مراجع قضائی معرفی شدند.

فضای دستگیریپزشکقالبیریهدر
مجازی

فضای  در  که  ریه  قالبی  پزشک  ]شهروند[ 
فالوور داشت، شناسایی  از هزار  بیش  مجازی 
صفحه ای  راه اندازی  با  متهم  شد .  دستگیر  و 
به عنوان  خود  معرفی  و  مجازی  فضای   در 
از هزار  بیش  بود  توانسته  ریه،  تخصص  فوق 
دنبال کننده را در فضای مجازی  جذب کند . این 
حوزه  با  مرتبط  کلیپ های  بارگذاری  با  متهم 
پزشکی، اعتماد تعداد زیادی از مردم را به خود 
گرفته  صورت  در  بررسی های  بود.  کرده  جلب 
مشخص شد، این فرد به تعداد زیادی از مردم 
خدمات پزشکی ارایه داده و افراد را ویزیت کرده 

است.
سالمت  پلیس،  اصلی  اولویت های  از  یکی    
شهروندان است و با هماهنگی مراجع قضائی 
فرد تحت پیگرد قرار گرفت و در  عملیاتی دستگیر 

شد .
سابقه  متهم  شد  مشخص  بررسی ها  طبق 
یک  دارد  . تاکنون  را  پرونده اش  در  دستگیری 
پزشک شاکی پرونده است و متهم با جعل مهر 
فرد  همچنین  و  می کرده  فعالیت  پزشک   این 
، شاکی پرونده است .  دیگری هم به عنوان بیمار
فرد  نه تنها  شد  مشخص  دستگیری  از  بعد 
 فوق تخصص ریه نیست، بلکه مدرک دیپلم دارد 
این  به  به دلیل عالقه و سودجویی مبادرت  و 
اقدام کرده است . هم وطنان در نظر  داشته باشند 
که در فضای مجازی هر کسی می تواند فعالیت 
کند و نیاز است برای دریافت خدمات پزشکی، از 

گاه باشند.  صحت اطالعات و  هویت فرد آ

حملپول مأمور سرقتمسلحانهاز
عابربانک

حمل  مأمور  داشتن  نظر  تحت  با  سارقان  
، به او حمله کردند و پول میلیونی  پول خرمشهر
سرقت کردند  . این حادثه در کنار  خودپرداز سیار 
بانک صادرات در مکانی خلوت، نرسیده به پل 
سارقان  و  داد  خ  ر خرمشهر  جهان آرای  شهید 
،  مبلغ 15 میلیون تومان  کردن مأمور با مجروح 
سرقت کردند  . پس از این حادثه تیم متشکل 
گاهی و اطالعات ناجا برای شناسایی و  از پلیس آ

 دستگیری این سارقان تشکیل شد .
برای  را  خلوت  ساعات  پول  حمل  مأموران 
همچنین  و  نکنند  انتخاب  عابربانک ها  شارژ 
نکات ایمنی ازجمله همراه داشتن مأمور  مسلح 

را در برنامه خود داشته باشند . 

معاینهفنی 2متریدر پیداشدنمار
مهاباد

  یک حلقه مار با تالش نیرو های آتش نشانی 
دام  به  مهاباد  شهرستان  فنی  معاینه  مرکز  در 
سازمان  مدیرعامل  احمدی،  رحمان  افتاد . 
ایمنی شهرداری مهاباد  آتش  نشانی و خدمات 
گفت روز دوشنبه پس از اطالع مردمی مبنی بر 
وجود مار در مرکز معاینه فنی شماره2  مهاباد، 
با  بالفاصله  آتش نشانی  سازمان  نیرو های 
اعزام  محل  به  مارگیری  مخصوص  تجهیزات 
شدند . این حلقه مار سمی پس از زنده  گیری در 
به  توجه  با  امسال  شد.  رها  طبیعت  دامان 
آب و هوایی،  افزایش پوشش گیاهی و شرایط 
ورود حیوانات موذی به ویژه  خزندگان ازجمله مار 
از  است  . او  یافته  افزایش  شهری  مناطق  به 
شهروندان خواست در صورت مشاهده مار در 
محیط های  مسکونی، با حفظ خونسردی خود از 
کشتن و آسیب زدن به آن خودداری و با دقت این 
را  دقیق  استقرارش  محل  و  تعقیب  را  حیوان 
شناسایی کنند تا آتش نشان ها پس از رسیدن 

به محل، مار را به دام بیندازند .

الهیجان در دستگیری27قمارباز
پلیسی   پاتک  در  قمارباز   بیست وهفت 
پی  در  شدند.  دستگیر  الهیجان  شهرستان 
در  قمار  مکان  برپایی  بر  مبنی  خبری  دریافت 
واحدی  صنفی در حاشیه شهرستان الهیجان، 
بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت . 
صحت  نامحسوس  تحقیقات  انجام  از  پس 
 موضوع برای پلیس محرز شد. مأموران پلیس 
با هماهنگی قضائی به محل  اطالعات عمومی 
از  این مکان  مورد نظر اعزام شدند . در بازرسی 
2۷نفر درحال قماربازی دستگیر شدند و ۳5عدد 
آالت و ادوات قمار و 4۹2 میلیون ریال وجه نقد نیز 

کشف شد .

مکثذرهبین

زندگیبخشید اعضایبدندوجوانمالیریبهچندبیمار

تش کشــید    وس، مغازه پدر شــوهر را به آ عر
]شهروند[ زن جوان به دلیل اختالف خانوادگی با همسر سابقش، خیاطی 
پدر همسرش را به آتش کشید . ساعت 5صبح نوزدهم  فروردین ماه یک 
مرکز  به  شهروندان  طریق  از  آیت  خیابان  در  واقع  خیاطی  مغازه  حریق 
فوریت های پلیسی 11۰ اعالم شد و  بالفاصله مأموران کالنتری 12۷ نارمک و 
اکیپی از عوامل آتش نشانی در محل حاضر شدند و پس از اطفای حریق و 
بررسی های  تخصصی عمدی بودن حریق با استفاده از مواد آتش زا را تأیید 
کردند و پرونده تشکیل شده برای بررسی های تخصصی به اداره  شانزدهم 
پلیس آگاهی تهران ارجاع شد . در گام نخست تحقیقات، کارآگاهان با بررسی 
میدانی و پرس وجو از اهالی محل  متوجه شدند یکی از همسایگان که به طور 
اتفاقی از پنجره خانه متوجه حریق شده بود به محض آتش گرفتن مغازه زن 
جوانی  را دیده که  به سرعت از محل دور شده است . کارآگاهان باردیگر  از شاکی 

تحقیق کردند و متوجه شدند او و خانواده اش در سال  های اخیر اختالفات 
 از پسرش جدا شده است .  با سرنخ 

ً
خانوادگی داشته اند و عروس خانواده اخیرا

به دست آمده کارآگاهان در  بررسی های جامع تر و بهره گیری از شیوه های نوین 
کشف جرم موفق شدند متهم اصلی به نام هما را شناسایی کنند و با  هماهنگی 
قضائی متهم در عملیات پلیسی بیست وپنجم خردادماه دستگیر شد و به 
پلیس آگاهی انتقال یافت .  متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی ضمن قبول 
جرمش به کارآگاهان گفت که به دلیل اختالفات خانوادگی و  مشکالتم  با 
همسر  سابقم تصمیم به آتش زدن مغازه پدرش گرفتم و با تهیه بنزین به آنجا 
رفتم و آتش زدم.  خسارت برآورد شده بیش از یک  میلیارد ریال است که پرونده 
با اعتراف متهم به دادسرای مربوطه ارسال شد و متهم با دستور قضائی و با 

صدور قرار تأمین مناسب  روانه زندان شد. 

محمد هجده ساله بود. 
تنها 6روز قبل از آن تصادف 
شوم، جشن تولدش را 
برگزار کرده بود. آن شب 
می رفت تا با دوستانش 
برای  امتحان درس بخواند.  
اما سر پیچ با موتور دیگری 
برخورد کرد که دچار مرگ 
مغزی شد. محمد رفت اما 
جان چند  نفر را نجات داد و 
این تصمیم خانواده اش به 
یکی از اخبار خوب روستای 
ازندریان در مالیر تبدیل 
شد

فرهاد با پای خودش به 
دلیل تنگی نفس جزئی به 
بیمارستان رفت، اما دیگر 
نفس نکشید فرهاد برای 
همیشه رفت. اما با رفتنش 
جان بخشید و خانواده اش 
 سعی کردند با اهدای 
اعضای بدنش او را زنده 
نگه دارند

فرهاد  کلبعلیان محمد محمودی


