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افراد با هوش هيجاني باال 
كمتر گرفتار اعتياد مي شوند

  نرگس رشيد
هوش هيجاني از عوامل تعيين كننده واكنش هاي انس��ان در مواجهه با 
رويدادهاي روزمره زندگي است. بعضي از مردم فقط مي دانند كه چگونه با 
ديگران سر كنند، بعضي ها داراي اعتمادبه نفس زيادي هستند و بعضي ها در 
ياري رساندن به ديگران توانايي دارند. همه  اينها از مجموعه اي از مهارت ها 
به نام هوش هيجاني يا EQ نش��ئت مي گيرند. عالوه بر آن مهارت هاي 
EQ، تعيين كننده و تغييردهنده احساسات، برانگيزاننده  خود و همدلي 
با اشخاص ديگر هستند. تقريباً هركس��ي قادر به آموختن مهارت هاي 
EQ براي ساختن روابط موفق تر  اس��ت. براي كودكان، يك نتيجه مهم 
هوش هيجاني، دوستي هاي محكم و نمرات بهتر است.  در بزرگساالن، 
مهارت هاي EQ براي رهبري، كار تيمي، مشتري داري، روابط شخصي و 

براي سالمتي بسيار مهم هستند. 
هوش هيجاني به عنوان يك فاكتور مهم و اساسي در تمام موارد مرتبط با 
زندگي اجتماعي افراد تأثير مستقيمي داشته و نقش بسزايي در موفقيت 
يا عدم موفقيت و حتي در ميزان آسيب پذيري اجتماعي افراد ايفا مي كند 
از اين رو پژوهش هاي اخير در زمينه اعتياد، بر عوامل خطرساز نيز بيانگر 
تأثير ميزان هوش هيجاني در گرايش افراد به آسيب هاي اجتماعي از جمله 

اعتياد است. 
اگرچه بر عوامل اجتماعي در گرايش به مواد تأكيد بس��يار شده اس��ت، 
اما س��وءمصرف مواد مي تواند با فرآيندهاي زيستي و روان شناختي نيز 
ارتباط جدي داشته باشد. يكي از عوامل مورد بررسي در تحقيقات، مفهوم 
هوش هيجاني بوده كه عبارت است از: دسته اي از مهارت ها، استعدادها و 
قابليت هايي كه توانايي موفقيت فرد در مقابله با فشارها و اقتضاهاي محيطي 
را افزايش مي دهد. بر اين اساس هوش هيجاني يكي از عوامل موفقيت فرد 
در زندگي به شمار رفته و شامل مؤلفه هايي نظير: مهارت روابط درون فردي، 
روابط بين فردي، مديريت استرس، سازگاري با تغيير و خوش بيني است. 
اين مؤلفه ها مستقيماً با بهداشت رواني افراد در ارتباط مي باشد. افرادي كه 
توانايي تشخيص، كنترل و استفاده از قابليت هاي هيجاني را دارند سبك 
زندگي خود را به گونه اي ترتيب مي دهند كه پيامدهاي منفي كمتري را 

تجربه كنند. 
هرچه ميزان كنترل رفتار تكانشي كمتر باشد استعداد فرد به سوءمصرف 
مواد افزايش مي يابد. شايد بتوان گفت اساسي ترين مهارت رواني كه بايد 
مورد توجه و آم��وزش قرار گيرد، مقاومت در مقابل تكانه اس��ت. اين امر 
ريشه تمام خويشتن داري هيجاني مي باشد. زيرا تمام هيجان ها به علت 
سرشت ذاتي خود به تكانه اي عمل كردن ختم خواهد شد. بنابراين كنترل 
هيجاني به شخص اجازه مي دهد تا در مقابل محرك هاي محيطي بهتر 

فكر و عمل كند. 
افرادي كه ب��ه رفتارهاي مصرف مواد گرفتار مي ش��وند، هوش هيجاني 

پايين تري دارند.
مروري بر يافته هاي موجود در زمينه هوش هيجاني نش��ان مي دهد كه 
احتماالً يكي از داليل اصلي گرايش افراد به سوءمصرف مواد، مشكالت و 
كاستي هاي وسيع در حوزه هيجان هاست. افرادي كه به رفتارهاي مصرف 
مواد گرفتار مي شوند، هوش هيجاني پايين تري دارند. به عبارت ديگر اين 
افراد در توجه به اطالعات هيجاني، ادراك صحيح آنها، پردازش درست و 
مديريت مطلوب هيجان ها در روابط بين فردي با دش��واري هايي مواجه 
هستند. اين دشواري ها باعث مي شوند تا افراد در رويارويي با موقعيت هاي 
استرس زا در زندگي، توانايي تحليل، تصميم گيري و انتخاب رفتار صحيح 
را از دست دهند  و به سوي رفتارهاي سازش نيافته كشيده شوند. در اين 
مفهوم مي توان، سوءمصرف مواد را به عنوان يك مكانيزم دفاعي رشدنيافته 
در نظر گرفت، به گونه اي كه افراد با ه��وش هيجاني پايين، در مواجهه با 
موقعيت هاي مشكل زا به آن متوسل مي شوند. به عبارتي سطح پايين هوش 
هيجاني كه ناشي از ناتواني در مقابله مؤثر با هيجان ها و مديريت آنهاست، 
در شروع سوءمصرف مواد نقش دارد. هنگامي كه فرد براي مصرف مواد از 
سوي همساالن تحت فشار قرار مي گيرد مديريت مؤثر هيجان ها به عنوان 
يكي از مؤلفه هاي هوش هيجاني، خطر مصرف را كاهش مي دهد. افرادي 
كه هوش هيجاني بااليي دارند در پيش بيني خواسته هاي ديگران، توانايي 
بيشتري دارند. آنها فشارهاي ناخواسته همساالن را درك و هيجان هاي 
خود را بهتر مه��ار مي كنند و در نتيج��ه در برابر مصرف م��واد مقاومت 
بيشتري نشان مي دهند. آموزش مهارت هاي اجتماعي مانند ابراز وجود، 
باعث مي شود كه فرد بتواند با ابراز نظرات مخالف، با رد كردن خواهش يا 
دستور همساالن و با پرهيز از پيروي بي چون وچرا از آنها، در ميان نظرها 
و احساس هاي مخالف خود، از بسياري از رفتارهاي مخاطره آميز از جمله 
مصرف سيگار يا مواد در امان بماند. با دريافت چنين آموزش هايي فرد ياد 
مي گيرد پاسخ ها و راه حل هاي خود را براي حل مسائل مختلف ارزيابي كرده 
و در صورت مناسب نبودن پاسخ، آن را تغيير داده يا آن پاسخ را بهترين 
نداند. بدين ترتيب با افزايش تعداد راه حل ها در يك موقعيت مش��كل زا، 
احتمال انجام دادن يك پاسخ نادرست مثل سيگار كشيدن كاهش خواهد 
يافت. ازآنجاكه تمايز عمده بين بهره هوشي هيجاني)EQ( و بهره هوشي 
شناختي)IQ( در اين است كه هوش هيجاني را مي توان آموزش و افزايش 
داد. بر اين اساس، تعداد و دامنه برنامه هاي مداخله اي به منظور آموزش 
هوش هيجاني در برخي از جوامع در حال افزايش است. اين آموزش ها در 
محيط هاي مختلف اعم از مراكز سازماني، كلينيك هاي روان شناختي و 

مراكز آموزشي  محقق مي گردند. 
  يافته ها حاكي از آن است كه افراد با هوش هيجاني پايين تر، تمايل بيشتري 
به سوءمصرف مواد دارند. همچنين بين گرايش به اعتياد و خود مديريتي، 
آگاهي اجتماعي و مديريت، رابطه معناداري وجود دارد. برنامه هاي آموزشي 
هوش هيجاني مي تواند عاملي پيش گيرنده در اعتياد محسوب شود. احتماالً 
با افزايش هوش هيجان��ي افراد، امكان ابتالي آنها ب��ه اعتياد مواد مخدر 
كاهش يابد و افرادي كه خودآگاهي هيجاني باالتر، روابط بين فردي بهتر و 
مسئوليت پذيري باالتري دارند، كمتر به مواد مخدر اعتياد پيدا مي كنند. 

نحوه توزيع داروي متادون
به زودي مشخص مي  شود

دبيركل س�تاد مبارزه با موادمخدر كش�ور اعالم كرد كه براساس 
اقدامات كارشناسي و تخصصي وزارت بهداشت،  درمان و آموزش 
پزشكي به زودي درباره توزيع داروي متادون تصميم گيري مي شود. 
اسكندر مؤمني در همايش ياري گران زندگي در پاسخ به پرسشي مبني 
بر نحوه توزيع داروي متادون در كشور گفت: با كار علمي و كارشناسي 
قطعاً در اين خصوص بهترين تصميم گرفته مي شود و در ستاد مبارزه با 
موادمخدر كشور نهادهاي مؤثر عضو هستند، مانند وزارت علوم و وزارت 
بهداشت و درمان و درخصوص توزيع متادون وزارت بهداشت و درمان 
به هر جمع بندي برسد، اقدامات الزم در اين خصوص انجام خواهد شد. 
مؤمني گفت: كار تخصصي درخصوص توزيع متادون را وزارت بهداشت 
انجام داده است و در جلسه آتي به هر نتيجه اي كه برسند، اطالع رساني 

خواهد شد. 
 وي ادامه داد: ما هيچ چاره اي نداريم كه پيشگيري را در مبارزه با موادمخدر 
در اولويت خود قرار دهيم، چرا كه در مجاورت كشوري هستيم )افغانستان( 
كه كشت موادمخدر آن 50 برابر شده و هر روز موادمخدر صنعتي در حال 
گسترش است. وي گفت: ما افزايش ورود شيشه را به كشور داريم كه بايد 

اقدامات پيشگيري را در اولويت نخست خود قرار دهيم.

 گريه هاي بي امان كودک 
راز  كودک آزاری را برمال كرد

زن جوانی كه نوزاد 40 روزه اش را هدف كودک آزاری قرار می داد 
با شكايت همسايه ها دستگير و در بيمارستان روانی بستری شد. 
به گزارش »جوان«، ظهر روز پنج شنبه 21 شهريور مأموران پليس 
با تماس شهروندی از حادثه كودك آزاری در آپارتمان مسكونی در 

غرب تهران باخبر و راهی محل شدند. 
يكی از ساكنان ساختمان مسكونی كه زن جوانی بود به مأموران 
گفت: مدتی اس��ت صدای گريه نوزادی از داخل خانه همسايه به 
گوش می رسد. ابتدا فكر می كردم نوزاد بيمار است و گريه می كند، 
اما بعد فهميدم كه م��ادرش او را كتك می زند. خيلی تالش كردم 
با مادرش حرف بزنم و او راهنمايی كنم، اما فهميدم كه او مشكل 
روحی و روانی دارد و از اختيارش خارج است. وی ادامه داد: ساعتی 
قبل او همراه نوزادش وارد آسانس��ور شد و من هم داخل آسانسور 
بودم كه روبه روی من طفل ش��يرخوار را كتك زد و قصد داشت او 
را به كف آسانسور بكوبد  كه من مانع شدم. پس از اين نگران طفل 
ش��يرخوار ش��دم و با پليس و اورژانس اجتماعی تماس گرفتم و 

درخواست كمك كردم. 
بررسی های مأموران نش��ان داد مادر طفل 40 روزه پس از زايمان 
دچار بيماری افس��ردگی ش��ده، به همين دليل هم كودك آزاری 
می كند. به اين ترتيب مأموران پليس و عوامل اورژانس اجتماعی 
به دستور بازپرس دادسرای امور جنايی تهران برای بررسی موضوع 
زنگ خانه مورد نظر را زدند، اما با وج��ود اينكه صدای گريه نوزاد 
از داخل خانه می آمد، كس��ی در را باز نكرد. پس از اين مأموران با 
تخريب قفل در وارد خانه ش��دند كه مش��اهده كردند تعدادی از 
وسايل خانه شكسته و تخريب شده و طفل 40 روزه هم مورد آزار و 
اذيت قرار گرفته است. در ادامه مأموران به دستور بازپرس جنايی 
مادر طفل را دس��تگير و برای درمان به بيمارستان روانی منتقل و 
بستری كردند. همچنين طفل 40 روزه برای نگهداری تا بهبودی 

حال مادرش در اختيار اداره بهزيستی قرار گرفت.
تحقيقات درباره اين حادثه از سوی مأموران ادامه دارد.

 ريزش معدن 
جان معدنچي را گرفت

ريزش معدن زغال سنگ در شهرستان دامغان يک كشته و يک 
زخمي برجا گذاشت.

 به گ��زارش »ج��وان«، اين حادث��ه روز گذش��ته اتف��اق افتاد و 
بررس��ي هاي پليس پس از حضور در محل نشان داد كه دو كارگر 
43 و 35 ساله هنگام كار به دليل ريزش آوار دچار حادثه  شده اند 
كه يكي از آنها به علت ش��دت جراحت جان باخت و ديگري راهي 
بيمارستان شد. سرهنگ س��يدعلی ميراحمدی، معاون عمليات 
فرماندهی انتظامی استان س��منان گفت كه تحقيقات در اين باره 

جريان دارد.

مرگ خاموش زن خانه دار
حادثه گازگرفتگي در شهرس�تان پيش�وا، مرگ زن خانه دار 

را رقم زد.
به گزارش »جوان«، اين حادثه روز گذش��ته در يكي از محله هاي 
شهرستان پيشوا اتفاق افتاد و بررسي هاي پليس نشان داد كه مرد 
30 ساله و همسر 25 ساله اش دچار گازگرفتگی شده اند كه راهي 
بيمارستان شدند. از بيمارستان اما خبر رسيد كه زن جوان به علت 
شدت مس��موميت جانش را از دست داده اس��ت. سردار كيومرث 
عزيزی، فرمانده انتظامي شرق اس��تان تهران گفت كه تحقيقات 

بيشتر در اين باره جريان دارد.

نجات سرنشينان تيبا
 با توقف اضطراري قطار

گي�ر ك�ردن خ�ودروي تيب�ا روي خ�ط آه�ن قزوي�ن- 
مس�افربري  قط�ار  اضط�راري  توق�ف  س�بب  رش�ت 
از م�رگ حتم�ي ش�د. نج�ات سرنش�ينان خ�ودرو  و 

به گزارش ايرن��ا، اين حادثه روز گذش��ته روي خ��ط آهن قزوين 
به رش��ت و در محدوده كوهگير اتفاق افتاد.  بررس��ي ها نشان داد 
خودروي تيبا كه در حال عبور ب��ود، روي خط آهن گير مي كند و 
همزمان قطار مسافربري كه در حال عبور بود، به صورت اضطراری 
متوقف مي شود. براساس اين گزارش حادثه خسارت جاني و مالي 
نداش��ت و قطار لحظاتي بعد از توقف و جابه جايي خودرو به مسير 

خود ادامه داده است.

مرگ مشكوک مرد ميانسال
 بررسي مي شود 

تحقيقات پليس تهران براي بررسي علت مرگ مرد ميانسالی 
ك�ه در جريان درگي�ري به كام م�رگ رفته در جريان اس�ت. 
به گزارش »جوان«، ساعت 22:12 شامگاه پنج شنبه 21شهريور 
مأموران كالنتري 106 نامجو با تماس تلفني كاركنان بيمارستاني 
از مرگ مشكوك مرد ميانسالي با خبر و راهي محل شدند. مأموران 
در بيمارستان با جسد مرد 45 س��اله اي به نام احمد روبه رو شدند 
كه به طرز مرموزي فوت كرده بود.  بررسي هاي مأموران نشان داد 
احمد مدتي بود از مردي به نام صفدر مقداري پول طلب داشت، اما 
صفدر پول او را پس نمي داده تا اينكه با هم در يكي از خيابان هاي 
اطراف نامجو روبه رو و درگير مي ش��وند. مأموران دريافتند در اين 
درگيري احمد طلبش را درخواس��ت مي كند ك��ه صفدر او را هل 
مي دهد و او هم حالش بد مي ش��ود و پس از انتقال به بيمارستان 
فوت مي كند. همچنين مشخص شد صفدر پس از حادثه از محل 
فرار مي كند. همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه جسد مرد 
فوت شده براي انجام آزمايش هاي الزم و مشخص شدن علت اصلي 
مرگ به دس��تور بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران به 
پزشكي قانوني منتقل مي شود. مأموران در تالش هستند تا عامل 

اين درگيري را بازداشت و از وي تحقيق كنند.

كشف   280 ميليارد تومان   لوازم خانگی قاچاق  در پايتخت
فرمان�ده انتظام�ی پايتخ�ت از كش�ف دو 
محمول�ه ب�زرگ قاچ�اق ل�وازم خانگ�ی 
ب�ه ارزش 280 ميلي�ارد توم�ان خب�ر داد.
س��ردار حس��ين رحيمی در اين ب��اره توضيح 
داد: همكارانم در 10 روز اخير توانس��ته اند دو 
محموله بزرگ قاچاق كاال را  ك��ه در دو نقطه 
مركزی و جنوب تهران تخليه شده بود، كشف 
كنن��د. وی در ادامه گفت: يك��ی از محموله ها 
شامل ۷0 دستگاه كاميون حامل انواع و اقسام 
لوازم خانگی خارجی ساخت چين، كره، آلمان 
و ايتاليا بود كه در اين عملي��ات بالغ بر ۷0 نفر 
دس��تگير و بيش از 20 هزار عدد انواع و اقسام 

لوازم خانگی خارجی ب��ه ارزش 250 ميليارد 
تومان كشف شد.

سردار رحيمی به كشف محموله دوم در جنوب 
تهران و در منطقه شورآباد اشاره و بيان كرد: اين 
محموله شامل 25 كاميون شامل انواع و اقسام 
لوازم خانگی است كه با تعرفه دولتی وارد كشور 
شده و با سود باالی 40 درصد فروخته   می شد 
كه در اين رابطه پنج نفر دستگير شدند. ارزش 
ريالی اي��ن محموله بالغ ب��ر 30 ميليارد تومان 

برآورد شده است.
رئيس پليس پايتخت ادامه داد: قاچاقچيان اين 
دو محموله با شگردهايی نظير حواله های جعلی، 

كم اظهاری، اظهار كاال به دروغ و استفاده مجدد 
از اس��ناد گمركی در پوش��ش كاالی شركتی 
كاالی ش��ان وارد می كردند كه توس��ط پليس 
كشف ش��د. رئيس پليس پايتخت عنوان كرد: 
تمام اطالعات كاال هايی كه از گمرك ترخيص 
می شود، در اختيار ما قرار می گيرد، اما اطالعات 
محموله های كشف شده در اختيار پليس نبود و 
اين گمان را تقويت كرد كه اموال قاچاق است و 

پس از بررسی پرونده اين مورد محرز شد.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ در خصوص رصد 
بازار ارز نيز گفت: بازار ارز به طور كامل در كنترل 
پليس است و پليس در تمام نقاطی كه دالالن 

اقدام به دالل��ی می كنند مانند س��بزه ميدان، 
فردوسی و تمام پاساژ ها، رصد اطالعاتی و حضور 
نامحسوس دارد. البته بايد گفت كه تذكرات الزم 

اعالم و تعهدات اخذ شده است.

ف�ردی ك�ه در دع�وا بر س�ر ج�اي پارک 
خ�ودرو م�رد جگرك�ي را در جن�وب 
ته�ران ب�ه قت�ل رس�انده ب�ود، پ�س از 
حادث�ه ب�ه كش�ور يون�ان گريخ�ت. 
به گزارش »ج��وان«، س��اعت 1:51 بامداد 
15اس��فند س��ال قب��ل ب��ود ك��ه كاركنان 
بيمارس��تان لقم��ان م��رگ مش��كوك مرد 
ميانس��الي را به مأموران پلي��س تهران خبر 
دادند. دقايقي بع��د از اعالم اين خبر تيمي از 
مأموران كالنتري 161 ابوذر راهي بيمارستان 
شدند. مأموران در بيمارس��تان با جسد مرد 
50 ساله اي به نام ابراهيم روبه رو شدند كه با 
اصابت سه ضربه چاقو به گردن، سينه و بازو به 

قتل رسيده بود. 
با تأييد خبر قتل مرد ميانسال بازپرس ويژه 
قتل دادسراي امور جنايي تهران همراه تيمي 
از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي در محل 
به تحقيق پرداختند. نخستين بررسي ها نشان 
داد پسر مقتول كه شاهد حادثه بوده، موضوع 
قتل پدرش را به مأموران اطالع داده اس��ت، 
بدين ترتيب كارآگاهان از وي تحقيق كردند.  
وي گفت: پدرم مغازه جگرك��ي در بزرگراه 
آيت اهلل س��عيدي در جن��وب ته��ران دارد. 
س��اعتي قبل پدرم با گوش��ي تلفن همراهم 
تماس گرفت و در حالي كه به سختي حرف 
مي زد، گفت: از سوي چند نفر مورد ضرب و 

جرح قرار گرفته و يكي از آنها هم او را با چاقو 
زخمي كرده است. 

پدرم از من خواست سريع خودم را به مغازه اش 
برسانم و او را به بيمارستان ببرم. پس از اين 
با موتورس��يكلتم به س��رعت به مغازه پدرم 
رفتم كه داخل مغ��ازه با پيك��ر نيمه جان و 
غرق به خون پدرم روبه رو ش��دم و او را سوار 
موتورسيكلتم كردم و به طرف بيمارستان راه 
افتادم. در ميانه راه متوجه شدم كه خودروي 
پژو پارسي ما را تعقيب مي كند، پدرم گفت: 
راننده و سرنش��ينان خودرو پژو پ��ارس او را 
مورد ضرب و جرح قرار داده اند. راننده خودرو 
قصد داشت موتورس��يكلت مرا با خودرواش 
زير بگيرد و مرا هم بكشد كه با سرعت حركت 
كردم و وارد كوچه باريكي شدم كه ماشين رو 
نبود و به اين ترتيب از دام آنه��ا فرار كردم و 
پدرم را به بيمارستان رس��اندم، اما متأسفانه 
چند ساعت بعد پدرم به خاطر شدت جراحات 

فوت كرد. 
   قتل به خاطر جاي پارک 

وي در ادامه گفت: در اين چند س��اعتي كه 
پدرم زنده بود، قاتل و همدس��تانش را به من 
معرفي كرد و گف��ت: به خاطر ج��اي پارك 

خودرو با آنها درگير شده است. 
مأموران در ادام��ه دوربين هاي مداربس��ته 
محل حادثه را بررس��ي كردند كه مش��خص 

ش��د، راننده خودروی پژو پارس مرد جواني 
به نام تيمور اس��ت و به خاط��ر اينكه مقتول 
اجازه نداده اس��ت خودرواش را جلوی مغازه 
جگركي اش پ��ارك كند، با او درگير ش��ده و 
او را با چاقو به قتل رس��انده است. همچنين 
در صحنه ديگ��ري كه خ��ودروي پژوپارس 
موتورسيكلت پسر مقتول را تعقيب كرده بود، 
دوربين ها نشان داد كه راننده خودرو به همراه 
چند سرنشين قصد داش��تند موتورسيكلت 
پس��ر مقتول را زير بگيرند تا مانع رس��اندن 
مرد زخمي به بيمارس��تان ش��وند، اما موفق 
نمي ش��وند.  همزمان با ادام��ه تحقيقات زن 
جواني به اداره پليس رفت و گفت: همسر دوم 
مقتول است و از تيمور و همدستانش به اتهام 

قتل شوهرش شكايت كرد. 
   فرار قاتل به يونان 

مأم��وران تيمور و دوس��تانش را ب��ه عنوان 
مظنونان به قت��ل تحت تعقيب ق��رار دادند. 
مأموران خيلي زود دوستان تيمور را شناسايي 
و دستگير كردند، اما دريافتند تيمور پس از 

حادثه به مكان نامعلومي گريخته است. 
دوس��تان تيمور در بازجويي ها عامل قتل را 
تيمور معرف��ي كردند و اظهار داش��تند، آنها 

بي گناه هستند. 
يكي از متهمان گف��ت: تيمور و مرد جگركي 
رابطه خوبي با هم نداش��تند. آن شب تيمور 

قصد داشت خودرواش را مقابل مغازه ابراهيم 
پارك كند كه ابراهيم اجازه نداد و با هم درگير 
شدند. مرد جگركي به داخل مغازه اش رفت و 
ما هم داخل مغازه  شديم كه تيمور با چاقو او را 

زخمي كرد و بعد هم فرار كرديم. 
در چنين شرايطي مأموران براي دستگيري 
قاتل فراري دس��ت به تحقيقات گسترده اي 
زدند كه دريافتند، متهم پس از فرار با دختر 
مورد عالقه اش ارتباط داشته است. مأموران 
دختر مورد عالقه قاتل فراري را به اداره پليس 

احضار و از وي تحقيق كردند. 
وي به مأم��وران گفت: مدتي اس��ت با تيمور 
ارتباط دوس��تانه دارم. روز بع��د از حادثه او   
س��راغم آمد و گفت: مرد جگرك��ي را به قتل 
رس��انده و قصد دارد به صورت غيرقانوني به 
كش��ور تركيه فرار كند و از آنج��ا هم به يكي 
از كش��ور هاي اروپايي برود، او از من خواست 

همراهش بروم، اما من قبول نكردم. 
تحقيقات بعدي مأموران نش��ان داد كه قاتل 
از كشور تركيه به صورت غيرقانوني به كشور 
يونان گريخته   و در آنجا زندگي مخفيانه اي را 
شروع كرده است. بنابراين بازپرس ويژه قتل 
به مأموران اينترپل دس��تور داد با هماهنگي 
مأموران كشور تركيه قاتل فراري را دستگير 
و براي بازجويي و محاكمه ب��ه ايران منتقل 

كنند. 

تصادف ساختگي  براي دريافت غرامت از بيمه
س�ه مج�رم س�ابقه دار ك�ه پ�س از 
آزادي از زندان با تصادف س�اختگي 
و جعل اسناد پزش�كي قصد دريافت 
غرامت 500 ميليون توماني از شركت 
بيمه را داش�تند، بازداش�ت ش�دند. 
به گزارش جوان، 13 شهريورماه يكي از 
كاركنان بيمه به مأموران پليس خبر داد 
كه به پرونده پزش��كي يكي از مراجعان 
مظنون ش��ده و احتم��ال مي دهد وي 
كالهبردار باش��د. او توضيح داد مردي 
2۷ س��اله به نام حميد هم��راه پرونده 
پزش��كي اش مراجع��ه ك��رده و مدعي 
اس��ت كه در جريان س��انحه رانندگي 
دچ��ار مصدومي��ت ش��ده و براس��اس 
گزارش كارشناسان قصد گرفتن غرامت 
500 ميلي��ون تومان��ي دارد. من بعد از 
بررس��ي اوراق پرونده اش متوجه شدم 

كه اوراق جعل ش��ده و احتماالً اين مرد 
كالهبردار است. 

با اطالعاتي كه مأمور بيم��ه در اختيار 
پلي��س گذاش��ت، حميد به هم��راه دو 
همراهش ب��ه نام هاي امير 21س��اله و 
كريم 25ساله بازداش��ت شدند. پس از 
آن بود پرون��ده به دس��تور بازپرس در 
اختيار تيم��ي از كارآگاه��ان اداره 13 
پليس آگاهي قرار گرفت. سه متهم در 
بازجويي ه��اي اوليه جرمش��ان را انكار 
كردند، اما وقتي با مدارك پليس مواجه 
شدند، اعتراف كردند. حميد توضيح داد: 
من مدتي قبل با امي��ر و كريم در زندان 
آشنا شدم. مدتي قبل و بعد از آزادي از 
زندان نقشه گرفتن غرامت از شركت هاي 
بيمه به ذهنم رسيد و آن را با كريم و امير 

مطرح كردم. 

آنها هم از پيشنهاد من استقبال كردند 
و براي اجراي نقش��ه مان به شهري در 
ش��مال كش��ور رفتيم و آنجا ب��ا ايجاد 
تصادفي س��اختگي موفق به تش��كيل 

پرونده شديم. 
بعد از آن بسياري از اوراق پزشكي الزم را 
جعل و بعد از كامل شدن تحقيقات براي 
گرفتن خسارت راهي يكي از دفاتر بيمه 
در تهران شديم، اما كارمند بيمه به اوراق 
مظنون و بعد از تحقي��ق متوجه جعلي 
بودن آن ش��د و پليس را از ماجرا با خبر 

كرد كه گرفتار شديم. 
سرهنگ كارآگاه جهانگير تقي پور،معاون 
مبارزه ب��ا جعل و كالهب��رداري پليس 
آگاهي پايتخت گف��ت: تحقيقات براي 
كشف جرائم بيشتر متهمان در اداره 13 

پليس آگاهي در جريان است. 

قاتل  مرد  جگركي  به  يونان گريخت 

محاکمه عامالن قتل زن ميانسال بدون پيدا شدن جسد
مردي كه متهم اس�ت 10 س�ال قبل پس از 
قتل زن ميانس�ال در شهرس�تان دماوند، 
جس�د او را با كمک يكي از دوس�تانش در 
محل�ي نامعل�وم دفن ك�رده روز گذش�ته 
ب�ه هم�راه همدس�تش محاكم�ه ش�د.

به گزارش »جوان«، تابستان سال 88، دختر 
جوان��ی مأموران پلي��س دماون��د را از ناپديد 
ش��دن ناگهانی مادرش به نام حميرا 44 ساله 
باخبر كرد و گفت: »روز گذشته مادرم از خانه 
بيرون رفت، اما ديگر بازنگشت. هر جا سراغش 
را گرفتم، از او خبری نب��ود و تلفن همراهش 
نيز خاموش است. نگران اين هستم كه برايش 

اتفاق بدی افتاده باشد.« 
با اعالم اين مفقودی، تحقيقات در اين زمينه 
آغاز شد و اولين بررسی  ها نشان داد، آن زن با 
مرد ميانسالی به نام ايرج رابطه داشته است. 
به اين ترتيب ايرج بازداشت شد و گفت كه از 
سرنوش��ت آن زن اطالعی ندارد تا اينكه در 
بازجويی های فنی به مأم��وران گفت: »من و 
حميرا با هم رابطه داش��تيم. روز حادثه او به 
خانه  ام آمده بود كه بعد از س��اعتی گفت كه 
حالش خوب نيس��ت. به همين دليل س��راغ 
يخچال رفت و كمی س��ركه خ��ورد. حميرا 
همانجا حالش بد شد و روی زمين افتاد. وقتی 
باالی س��رش رفتم، ديدم نفس نمی  كش��د. 
ترس��يده بودم و نمی دانس��تم با جسد چكار 

كنم، به همين دليل از دوس��تم ب��ه نام رضا 
كمك خواستم. او جسد را بيرون برد و بعد از 

آن نمی  دانم با جسد چكار كرد.« 
با دس��تگيری رضا، او ابتدا مدعی شد جسد را 
به حاشيه شهر برده و بعد از آتش زدن جسد، 
آن را دفن كرده اس��ت، اما وقت��ی مأموران به 
محلی كه متهم گفته بود، رفتند اثری از بقايای 
جسد به دست نيامد. آنجا بود كه متهم ادعای 
تازه  ای را مطرح كرد و گفت از سرنوشت جسد 

اطالعی ندارد. 
با وجود انكارهای دو متهم، بنا بر شواهد و قرائن 

موجود، ايرج به اتهام قتل عم��د و رضا نيز به 
اتهام جنايت بر ميت روانه زندان شدند. به اين 
ترتيب پرونده بعد از گذشت 10 سال از حادثه 
بدون كشف جسد به شعبه دوم دادگاه كيفری 
يك استان تهران فرس��تاده شد و صبح ديروز 
روی ميز هيئت قضايی همان شعبه به رياست 

قاضی زالی قرار گرفت. 
بعد از اعالم رس��ميت جلس��ه، دختر مقتول 
در جاي��گاه قرار گرفت و گف��ت: »متهم دروغ 
می گويد، او به خاطر س��رقت طالهای مادرم 
مرتكب قتل ش��ده اس��ت و آدرس محل دفن 

جس��د را نمی دهد. پ��در او در قبرس��تانی در 
ش��هر بومهن كار می كند. احتمال می دهم با 
كمك پدرش، جسد را در همان قبرستان دفن 

كرده باشد.« 
دختر جوان در ادامه اف��زود: »متهم در زندان 
پيشنهاد 50 ميليون تومان ديه داد، اما قبول 
نكرديم. او مرد سنگدلی است، به همين دليل 
برايش درخواست قصاص دارم.« در ادامه ديگر 

اوليای دم نيز درخواست قصاص كردند.
س��پس متهم رديف اول در جايگاه ايس��تاد و 
گفت: »در قتل نقش��ی نداش��تم و آن زن بعد 
از خوردن س��ركه فوت كرد. همان روز از رضا 
كمك خواس��تم كه او جس��د را بيرون برد و 

نمی  دانم آن را كجا دفن كرده است.«
در ادامه متهم رديف دوم نيز در جايگاه ايستاد 
و با انكار جرمش عنوان كرد: »آن روز به خانه 
ايرج رفتم و آن زن را ديدم، اما قبل از حادثه از 
خانه بيرون آمدم. باور كنيد از سرنوشت مقتول 

اطالعی ندارم.«
متهم در ادامه گفت: »از آنجايی كه وضع مالی 
خوبی داشتم، ايرج پيشنهاد داد برای رضايت 
اولي��ای دم 50 ميليون تومان دي��ه پرداخت 
كنم. او می خواس��ت مرا فريب ده��د و از من 
سوءاس��تفاده كند، اما قبول نكردم، به همين 

دليل من را درگير اين پرونده كرده است.« 
در پايان هيئت قضايی وارد شور شد.  


