
اختصاص اعتبار 100 ميلياردي 
براي احياي كسب و كار 

زلزله زدگان خراسان شمالي

 تمهيدات ترافيكي پليس 
در روز انتخابات

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از تامين 
اعتب��ار 100 ميليارد ريال��ي صندوق 
حمايت كارآفريني اميد جهت احيا و بازسازي واحدهاي 
كسب و كار آس��يب ديده در زلزله خراسان شمالي در 
قالب تس��هيالت ارزان قيمت خبر داد. علي ربيعي، با 
اشاره به زلزله خراسان شمالي، ضمن ابراز تاسف از جان 
باختن دوتن از هموطنان در اين زلزله و خسارت هايي 
كه رخ داد، اظهار كرد: در نامه اي به اس��تاندار خراسان 
ش��مالي و در راس��تاي تداوم حمايت  از زلزله زدگان، 
تامي��ن و تخصيص اعتبار 100 ميليارد ريالي توس��ط 
صندوق كارآفريني اميد صورت گرفته است كه در قالب 
تسهيالت ارزان قيمت جهت احيا و بازسازي واحدهايي 
كه كسب و كارشان در زلزله آسيب ديده، اعطا مي شود. 
ربيعي كه دو روز گذش��ته به عن��وان نماينده دولت در 
منطقه زلزله زده استان خراسان شمالي حضور يافته، 
در تشريح وضعيت منطقه زلزله زده گفت: زلزله به عمق 
11 كيلومت��ر و درمقياس 5/7 ريش��تر بخش مركزي 
بجنورد و روس��تاهاي اطراف را س��اعت 22:30 لرزاند 
كه بالفاصله ستاد بحران تش��كيل و با حضور استاندار 
قبل از ساعت 12 نيمه ش��ب، نيروها در منطقه حاضر 
و خدمات ارايه ش��د. هماهنگي بس��يار سريع و خوبي 
شكل گرفت و از اس��تان هاي سمنان، خراسان رضوي 
و گرگان به كمك نيروهاي امدادرسان استان خراسان 
شمالي آمدند. به گفته وي، بر اثر اين حادثه ۴۶0 نفر از 
هم وطنان مصدوم شدند. 3۸ نفر بستري و بقيه مرخص 
شده اند. ۴2 نفر عمل جراحي داشتند كه پس از عمل 
مرخص شده اند. در اين حادثه دو نفر از هم وطنان قبل 
از رسيدن به بيمارستان فوت كرده و جان باختند. وزير 
تع��اون در پايان تاكي��د كرد: براي بازس��ازي و احياي 
مناطق مسكوني و فضاهاي كس��ب و كار، تسهيالتي 

درنظر گرفته شده است. 

ايس�نا|  ريي��س پلي��س راهنمايي و 
رانندگي ناجا تمهي��دات اين پليس در 
روز برگزاري انتخابات را تشريح كرد. سردار تقي مهري 
گف��ت: طرح هاي ترافيكي ويژه انتخابات به اس��تان ها 
ابالغ ش��ده و اميدواريم با اي��ن طرح ها همه با امنيت و 
آرامش كامل در انتخابات ش��ركت كنند، در راس��تاي 
همين طرح ها پلي��س راهور نيز وظايف��ي را بر عهده 
دارد. وي با بيان اينكه  يكي از وظايف پليس روانسازي 
ترافيك در محدوده شعب اخذ راي و صندوق ها است، 
گفت: در همين راستا ماموران پليس اقدام به روانسازي 
ترافيك در اين محدوده خواهند كرد و از شهروندان نيز 
مي خواهيم با ماموران پليس همكاري كنند. به گفته 
رييس پلي��س راهنمايي و رانندگي ني��روي انتظامي 
حضور ماموران پليس راهور در معابر تا پايان س��اعات 

اخذ راي ادامه خواهد داشت.

  فرمانده انتظامي اس�تان از توقيف تريلي حامل 
چمدان و قطعات چمدان قاچاق به ارزش 10 ميليارد 

ريال در عوارضي »تهران – ساوه « خبر داد. مهر
  معاون دانشجويي وزير علوم، تحقيقات و فناوري 
گفت: دو پيمانكار دانش�گاه ي�زد و فني و حرفه اي 
ش�يراز به دليل مس�موميت غذايي دانش�جويان 

بركنار شدند. ميزان
  س�ربازان گمن�ام امام زم�ان )عج( ب�ا همكاري 
گمركات كشور و دستگاه  قضايي موفق به كشف يك 
محموله بزرگ متشكل از ۳0 هزار استيلت قاچاق در 

حاشيه تهران شدند. تسنيم
  افسر وظيفه شناس پليس راه قوچان حين انجام 
وظيفه در پي بي توجهي راننده كاميونت جان خود 

را از دست داد. فارس
  12 دانش  آم�وز هندي در ۳ روز گذش�ته با ديدن 

نتيجه امتحانات خود، خودكشي كرده اند. فارس

حضور عابران پياده در 30 درصد تصادفات درون شهري
رييس مركز اطالعات و كنترل ترافيك پليس راهور ناجا با بيان اينكه ۳7 درصد تصادفات جاده اي از شكل واژگوني است، گفت: در ۳0 درصد تصادفات درون شهري، عابران پياده حضور داشته اند. سرهنگ نادر 
رحماني با اعالم اينكه ۳7 درصد تصادفات برون شهري سال ٩٥، منجر به واژگوني خودروها شده است، گفت: طي اين مدت تنها ٥ درصد تصادفات درون شهري، واژگوني بوده است. سرهنگ رحماني با اشاره به 

اينكه در ۳0 درصد تصادفات درون شهري سال ٩٥، عابران پياده حضور داشته اند، توضيح داد: اين در حالي است كه طبق آمار سال ٩٥، عابران در تنها ٩ درصد تصادفات برون شهري، حاضر بوده اند. 

ريزش سازه  كارگاه مترو در تقاطع خيابان مولوي و 
وليعصر يك مصدوم برجاي گذاشت. ظهر ديروز در 
س��اعت 12:25 در تقاطع خيابان مولوي و وليعصر 
ش��اهد ريزش س��ازه  كارگاه مترو بوديم. بنابر اعالم 
اورژانس كش��ور در پ��ي اين حادثه ي��ك نفر كارگر 
تبعه غيرايراني 20 س��اله دچار مصدوميت شد كه با 
اقدامات درماني تكنيسين هاي اورژانس 115 تهران 

به بيمارستان لقمان حكيم منتقل شد. 

مي�زان| يك كيلوگ��رم موادمخدر از ن��وع گراس و 
هرويين از ش��كم يك قاچاقچي در ايجرود اس��تان 
زنجان كشف ش��د. س��رهنگ بابايي، رييس پليس 
مبارزه با مواد مخدر زنجان گفت: ماموران شهرستان 
ايجرود با پيگيري ها و بررس��ي اين فرد قاچاقچي را 
درحي��ن حمل مواد مخدر در مح��ور تبريز - زنجان 
دس��تگير كردن��د. وي افزود: متهم پس از تش��كيل 

پرونده به مقام قضايي معرفي و روانه زندان شد. 

جسد مردي كه با چهار ضربه چاقو به كمرش به قتل 
رسيده بود در ستارخان كش��ف شد. حدود ساعت ۸ 
صبح ديروز جس��د مرد جواني در ي��ك زمين خاكي 
در منطقه ستارخان، محدوده خيابان صالحي كشف 
و مراتب اين قتل از س��وي مام��وران اين كالنتري به 
بازپرس كشيك قتل پايتخت اعالم شد. دقايقي پس 
از اعالم خبر، سجاد منافي آذر به همراه اكيپ تشخيص 
هويت آگاهي در محل كش��ف جس��د حاضر شدند؛ 
بررس��ي اوليه حاكي از آن بود كه مقتول مرد س��ي و 
هفت ساله اي است كه بر اثر چهار ضربه چاقو به كمرش 
به قتل رسيده همچنين كارشناسان پزشكي قانوني 
اعالم كردند كه حدود ۸ تا 12 س��اعت از قتل مقتول 
مي گذرد. كارآگاهان در بررسي لوازم همراه مقتول دو 
عدد عابربانك به دس��ت آوردند همچنين بررسي ها 
حاكي از آن بود كه قتل در همان محدوده كشف جسد 
به وقوع پيوسته است. سرانجام جسد مقتول با دستور 
بازپرس ويژه قتل پايتخت براي بررس��ي بيش��تر به 
پزشكي قانوني منتقل شد و تحقيقات براي شناسايي 

متهم يا متهمان پرونده ادامه دارد. 

 ريزش سازه كارگاه مترو 
در مولوي

كشف يك كيلوگرم گراس و 
هرويين از معده يك قاچاقچي

 كشف جسد مرد جوان 
در ستارخان

گزارشخبرسرخط خبرها
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 ترفند اخاذي 
 از طريق

 كارت بانكي
فروش�نده پ�س از اخذ 
كارت و رم�ز آنها،  كارت 
را كپي كرده و در نهايت 
به ش�اكيان اعالم كرده 
دس�تگاه پ�وز اينجانب 
خراب اس�ت و بايد پول 
نق�د باب�ت خري�د خود 

بپردازيد.

قتل خونين در سلماس 6 
كشته بر جاي گذاشت

فرماندار س�لماس گفت: قاتل حادثه خونين در 
سلماس كه سبب كشته شدن 6 نفر از جمله يك 
نوزاد 40 روزه شده است، دستگير شد. مسعود 
حاج�ي عليلو گفت: حوالي س�اعت ي�ك و نيم 
بامداد در پي گزارش تيراندازي در محل انتهاي 
خيابان مصطفي خميني شمالي، عوامل انتظامي 
و پليس به سرعت در محل حاضر شدند. او گفت: 
حادثه تيران�دازي يك مس�اله خانوادگي بوده 
كه ضارب )ح.الف( دام�اد خانواده )م. الف( بوده 
كه به علت اختالفات خانوادگي، تمامي اعضاي 
خان�واده را به قتل رس�انيده و از صحنه متواري 
شده است. حاجي عليلو گفت: قاتل پس از خروج 
از منزل خانواده مقتول در مقابل بستني فروشي  
شميران، يك خودرو را به زور گرفته و پس از فرار 
در حوالي روستاي مغانجوق اين شهرستان رها 
كرده و متواري شده است. در اين حادثه خونين 
6 نفر از جمل�ه يك نوزاد 40 روزه كش�ته و يك 
دختر 6س�اله زخمي شده اند. فرماندار سلماس 
خاطرنشان كرد: خوش�بختانه با تالش ماموران 
زحمتكش نيروي انتظامي فرد قاتل در كمتر از 8 

ساعت در روستاي يزدكان دستگير شد. 
همچنين درب�اره اين حادثه خونين دادس�تان 
عمومي و انق�الب اروميه گف�ت: حادثه خونين 
ش�هر س�لماس امنيتي نبوده و در پي اختالفي 
خانوادگ�ي رخ داده اس�ت. مصطف�ي حبيب�ي 
دادستان مركز اس�تان آذربايجان غربي گفت: 
قاتل با اقدام ب�ه موقع ماموران انتظامي در يكي 
از روستاهاي خوي پيش از ظهر ديروز دستگير 
ش�ده و در مرحله انجام بازجويي است تا داليل 
و انگيزه هاي قتل ها مش�خص ش�ود. وي افزود: 
اين حادثه در پي برخي اختالف هاي خانوادگي 
بامداد چهارشنبه رخ داده و به هيچ وجه مساله 
امنيتي نبوده است. دادستان اروميه تاكيد كرد: 
پيكر مقتوالن اين حادث�ه جهت انجام اقدامات 
قانوني در اختيار پزش�كي قانوني ق�رار گرفته 
اس�ت. حبيبي افزود: اين حادثه و قتل شش نفر 
از اعضاي يك خانواده كه از سوي داماد خانواده 
صورت گرفته، موجب ترس و نگراني اهالي شهر 
سلماس شده بود كه بحمداهلل با دستگيري قاتل 
آرامش بر خانواده ها حاكم ش�ده و مش�كلي در 
اين زمينه نيست. دادس�تان اروميه اعالم كرد: 
دستور قضايي جهت رسيدگي هر چه سريع تر 

به اين حادثه صادر شده است. 

1- انقراض - پرسپكتيو
2- سپهر و فلك - بنيانگذار - خداي عقل وعدالت

3- هميشگي و پايدار - كميسر - زمان معين
۴- نا پيدا - دوست و رفيق - بي پرده - خباز

5- قرمز و سفيدش در خون يافت ميشود - گالب - تكنيك
۶- درون حاشيه - كافه فرنگي - زبان مردم پاكستان

7- بين پيچ و مهره - زمين پرحاصل - مادر آذري
۸- آتشگيره - اعتراف كردن - گريختن

9- شبانگاه - شيپوري در گوش - نغمه و آواز
10- نامي كه يونانيان به داريوش ش��اه ايران داده بودند - 

سنگ انداز - قيمت كاال
11- اثر پا - نوه دختري - از انواع ماهي

12- به پايان رس��يدن - ش��الوده - نخ تابي��ده - مجازات 
شرعي

13- عيب و ننگ - رشد - نشاني
1۴- فهرست - ربيع - حصير

15- پشت سر هم - اثر موسيقي حسام الدين سراج

1- بارح - پزشك رضا پهلوي
2- آداب - پايتخت تونس - پستي و فرومايگي

3- ليكن - از شهرهاي خراسان - بزدل و كم جرات
۴- قوم و خويش - شمشاد - پول خرد هند - لنگه بار

5- بدن - دم بريده - سرپرست رعايا
۶- پانصد هزار - پايه و بنياد - رنگ دريا

7- كورك - شايستگي - خرمن ماه
۸- رشته پهن - نيكوكاران - غير ثابت

9- خطيب روم باستان - خار و خس - برداشت محصول
10- عضو پركار بدن - ويران - رسوب يخچال

11- صباغ - كشيده - آش
12- گل س��رخ - دشمن س��خت - موي مجعد - برابر و 

يكسان
13- گاز مهتابي - واژگون - برداشت محصول
1۴- بازداشت شده - پادشاه افشاري - آزمند

15- والي - كودك و كم سن

جدول

افقی

متقاطع

عمودی سودوكو

4 كارمند  در ميني بوس سوختنددستگيري متهم اسكيمري در تهران

رييس پليس فتا پايتخت از دستگيري متهم اسكيمر 
)كپي نوار مغناطيس��ي كارت بانكي روي كارت ديگر( 
خبر داد و گفت: متهم با قرار دادن دس��تگاه اس��كيمر 
در دستگاه كارت خوان، حس��اب هاي مشتريان خود 
را خالي مي كرد. س��رهنگ كاكوان اظهار كرد: فردي 
با طرح ايجاد ش��كايت در دادس��راي جراي��م رايانه اي 
و وصول پرونده ايش��ان در اين پليس بيان داش��ت در 
حالي ك��ه كارت عاب��ر در اختيار خود ايش��ان بوده از 
طريق خودپرداز وجوهي برداشت شده است. اين مقام 
انتظامي افزود: با بررس��ي هاي الزم صورت پذيرفته و 
تصاوير دوربين هاي خودپ��رداز در همين حين تعداد 
۶ پرونده ديگر به اين پليس واصل كه شاكيان آنان نيز 
بيان داش��تند از حساب شان به همين ترتيب برداشت 
صورت گرفته است. به اين ترتيب ضمن بازجويي دقيق 
و مجدد از شاكيان مشخص شد تمامي شاكيان در تاريخ 
مشخصي از يك غرفه فروش لباس زنانه اقدام به خريد 
مانتو ارزان قيمت كرده اند. سرهنگ كاكوان با بيان اينكه 
شگرد مجرمانه اسكمير باعث اين برداشت هاي غيرمجاز 
شده بود، گفت: فروش��نده پس از اخذ كارت و رمز آنها 
كارت را كپي كرده و در نهايت به ش��اكيان اعالم كرده 
دس��تگاه پوز اينجانب خراب است و بايد پول نقد بابت 
خريد خود بپردازيد. با بررسي هاي صورت گرفته و انجام 
اقدامات فني و بررسي پرينت تلفن متهم و استعالمات 
اخذ شده مشخص شد مالك غرفه شخصي بوده كه به 
عنوان فروشنده نيز در غرفه حضور داشته است و انگيزه 
خود از اين اقدام را كسب مال عنوان كرد. در ادامه طي 
انجام عمليات پليس��ي متهم دس��تگير و با صدور قرار 
مناس��ب روانه زندان شد. رييس پليس فتا پايتخت به 
شهروندان هشدار داد: حتما در هنگام خريد و پرداخت 
وجه آن از طريق دستگاه هاي خودپرداز مراقب باشند 
كه روي دس��تگاه قطعه اي اضافي يا چسب خوردگي 
وجود نداشته باشد و حتما خود كارت كشيده و رمز را 

وارد كنند. وي ادامه داد: اعالم رمز كارت به فروش��نده 
اشتباه اس��ت چرا كه اگر دستگاه اس��كميري بر روي 
دستگاه خودپرداز نصب شده باشد با دريافت رمز بانكي 
ش��ما به راحتي مي توانند حس��اب بانكي شما را خالي 
كنند. همچنين رييس پليس فتاي تهران از شناسايي 
و دستگيري عامل سوءاستفاده از اپل آيدي مشتريان 
خود خبر داد و گفت: هيچگاه به اطرافيان و افراد غيره 
اصلح براي ساخت كاربري گوشي هاي هوشمند خود 
اعتماد نكنيد. س��رهنگ كاكوان اف��زود: پرونده اي به 
ش��كواييه خانمي تحت عنوان دسترسي غيرمجاز به 
داده ها به اين پليس واصل كه در تحقيق از شاكي اعالم 
كرد كه سال گذشته اقدام به خريد گوشي اپل كرده پس 
براي فعال سازي اپل آيدي گوشي خود را به فردي كه 
از آشنايان بوده تحويل داده كه وي اقدام به فعال كردن 
اپل اي دي گوشي همراهم كرد. در حالي كه  با توجه به 
اينكه پسورد من در اختيار او بوده از اين طريق شخص 
مورد نظر به تمام اطالعات شخصي من دسترسي دارد. 
 در اين خصوص طي بررس��ي هاي فني صورت گرفته 
مشخص ش��د ايميل به آدرس مش��خص بر روي اپل 
آي دي شاكي ذخيره شده متعلق به ايميل متهم است، 
در اين رابطه با انجام اقدامات فني و كارشناسانه متهم 
شناسايي و حسب دستور مقام قضايي به پليس داللت 
و طي تحقيقات به عمل آمده با توجه به ادله و مستندات 
موجود به جرم خود اعتراف كرد و انگيزه اش را اخاذي از 
شاكي عنوان كرد. به اين ترتيب متهم به همراه پرونده 
به دادسرا ارسال شد. س��رهنگ كاكوان در اين باره به 
ش��هروندان هش��دار داد اپل آيدي رمز عبور شخصي 
اس��ت و دارنده اين نوع دستگاه قبل از خريد بايد روش 
فعال سازي آن را ياد بگيرد چراكه با دانستن نام كاربري 
و رمز عبور اپل آيدي ش��ما، به تمام اطالعات شخصي 
ش��ما دسترس��ي دارند. رييس پليس فتا تهران گفت: 
فعال سازي اپل آيدي بس��يار راحت است و خريداران 
اين نوع گوش��ي مي توانند خود اقدام به فعال سازي آن 

كنند، تا دچار چنين مشكالتي نشوند. 

۴ نفر از كارمندان يك اداره در تهران داخل ميني بوس 
در حال حركت دچار آتش سوزي شدند و جان خود را 
از دست دادند. اين ميني بوس اداري و در حال انتقال 
كارمندان به محل كارش��ان بود. اين حادثه در ساعت 
7:20 صبح چهارش��نبه در بزرگراه آيت اهلل سعيدي 
اتفاق افتاد. سخنگوي سازمان آتش نشاني شهرداري 
ته��ران درباره اي��ن حادثه گفت: آتش نش��انان چهار 
ايستگاه آتش نشاني تهران در كمتر از 3 دقيقه به محل 
حادثه رس��يدند. در اطالعات اوليه اي كه به آنها داده 
ش��د، اعالم كردند كه هيچ شخصي داخل ميني بوس 
حبس نيس��ت اما بعد از اطفاي حريق آتش نش��انان 
با جس��د بي جان ۴ نفر از سرنش��ينان ميني بوس كه 
سه مرد و يك زن بودند، مواجه شدند. هاشم آبادي با 
بيان اينكه علت حادثه در دست بررسي است، افزود: 
هم اكنون كارشناسان س��ازمان آتش نشاني مشغول 
تحقيق درباره علت حادثه هستند، اجساد براي انتقال 
به پزشكي قانوني به عوامل انتظامي تحويل داده شده 
و عمليات پايان يافته اس��ت. سرهنگ محمد رازقي، 
رييس مركز فرماندهي كنت��رل ترافيك راهور تهران 
بزرگ نيز درباره حادثه گفت: اين اتوبوس يك دستگاه 
ميدل ب��اس بود كه ب��ه عنوان س��رويس اداره يكي از 
ش��ركت هاي هواپيمايي در حال انتق��ال كاركنان به 
اداره بود و در بزرگراه آيت اهلل سعيدي در مسير جنوب 
به شمال در محدوده پل صدر به دليل نامشخصي در 
هنگام حركت دچار آتش سوزي شد. سرهنگ رازقي 
افزود: البته اين حادثه مجروح س��طحي نيز داش��ته 
است كه توس��ط نيروهاي اورژانس تحت درمان قرار 
گرفتن��د. در ادامه رييس مرك��ز فرماندهي و كنترل 
ترافيك پليس راهور تهران ب��زرگ جزييات حريق و 
مرگ ۴ سرنش��ين ميني بوس را تشريح كرد. او گفت: 
در س��اعت 7:25 صبح ديروز يك دستگاه ميني بوس 
كه به عنوان س��رويس يك��ي از ادارات در حال تردد 

در مس��ير جنوب به ش��مال بزرگراه آيت اهلل سعيدي 
و قبل از س��ي متري جي بود دچار حريق شد. رييس 
مركز اطالعات پليس راهور تهران بزرگ افزود: در اين 
س��انحه به جز راننده ميني بوس، ۴ نفر سرنشين اين 
خودرو بودند كه متاسفانه به دليل وقوع اين حريق هر 
۴ سرنش��ين آن كشته ش��ده و راننده آن نيز به شدت 
دچار سوختگي شد. وي در خصوص علت اين حادثه 
نيز گفت: بررسي هاي كارشناسان پليس نشان داد كه 
حريق اين ميني بوس به دليل تصادف يا برخورد نبوده 
و احتماال نقص فني خودرو دليل اصلي حريق آن بوده 
است. رازقي در ادامه با بيان اينكه وقوع اين حادثه باعث 
ترافيك سنگين در هر دو مسير رفت و برگشت بزرگراه 
سعيدي، خيابان زرند و برخي از معابر حاشيه اي اين 
محدوده ش��ده بود، گفت: پس از حضور آتش نشانان 
و اطفاي حريق، ترافيك س��نگين در اين معابر ادامه 
داشت و با تالش عوامل پليس راهور پايتخت، وضعيت 
ترافيكي در حدود ساعت 9 به حالت عادي بازگشت. 
همچنين روابط عمومي فرودگاه مهرآباد نيز در ارتباط 
با هويت جانباختگان حادثه صب��ح ديروز در بزرگراه 
آيت اهلل سعيدي به ايلنا گفت: ۴ جانباخته اين حادثه 
كاركنان ش��ركت ايران اير بوده اند. از قرار معلوم، اين 
حادثه در س��رويس حمل و نقل كاركنان اين شركت 
رخ داده است. دفتر هواپيمايي ايران اير ضمن تاييد اين 
خبر و جان باختن كاركنان خود از ارايه جزييات بيشتر 
در اين رابطه خودداري ك��رد و گفت: هنوز اطالعات 
تفصيلي در اين رابطه موجود نيست. مدتي بعد از اين 
حادثه نيز مدير روابط عموم��ي مركز اورژانس تهران 
نيز مرگ سه مرد و يك زن جان را در اين حادثه تاييد 
كرد. حسن عباس��ي افزود: اين دستگاه ميني بوس به 
هنگام حركت به داليل نامشخص دچار آتش سوزي 
ش��د. به دليل شدت جراحات وارده 3 مرد و يك زن از 
سرنش��ينان اين خودرو جان باختند. به گفته عباسي 
راننده ميني بوس نيز به دليل مصدوميت توسط عوامل 

اورژانس راهي بيمارستان شد. 

نقص فني عامل حادثه بوددادن رمز كارت به فروشنده اشتباه است

اعتماداعتماد

اعتم�اد| عصر روز س��ه 
ش��نبه يك زن گردش��گر 
روس��ي به دليل س��انحه تصادف در يزد 
به بيمارستان منتقل ش��د و صبح ديروز 
درگذشت. اين گردشگر كه »اينا ليسنكو« 
نام داش��ت به همراه سه گردشگر ديگر با 
موتور به يزد س��فر كرده بودند و عصر روز 
سه شنبه بيس��ت و ششم ارديبهشت ماه 
در حوالي دهستان دهشير بر اثر باد شديد 

با كاميون تصادف كرد. 
اين گردش��گر روس��ي بعد از تصادف به 
س��رعت به اورژانس شهرس��تان ابركوه 
منتقل و بعد از آن توس��ط بالگرد امداد به 
بيمارستان »شهيد رهنمون« يزد منتقل 

ش��د. او بعد از معاينات پزشكي صبح روز 
چهارشنبه 27 ارديبهش��ت ماه به دليل 
مرگ مغزي درگذش��ت. اينا ليسنكو 29 
ساله متولد 19۸۸ از روسيه به همراه سه 
گردشگر ديگر سفر خود را با موتوسيكلت 
از اين كش��ور آغاز كرده و پ��س از گذر از 

جمهوري آذربايجان وارد ايران شدند. 
مدت��ي پي��ش ني��ز  واژگون��ي اتوبوس 
حام��ل گردش��گران كش��ور آلم��ان در 
جاده سعادت ش��هر ش��يراز 2 كش��ته و 
17 مص��دوم بر ج��اي گذاش��ت. در اين 
حادث��ه يك��ي از گردش��گران خارج��ي 
آس��يب ديده با توجه به شدت جراحت ها 
با بالگرد اورژانس به بيمارس��تان ش��هيد 

رجايي ش��يراز منتقل شد. همچنين 1۶ 
مصدوم اين حادثه كه 2 نفر از آنها راننده 
و راهنم��اي گردش��گران از هموطن��ان 
ايران��ي بودند، با 10 دس��تگاه آمبوالنس 
و ي��ك دس��تگاه اتوب��وس آمبوالنس به 
 بيمارس��تان ش��هيد مطهري مرودشت 

منتقل شدند. 
س��رهنگ احمد احمدي، رييس پليس 
راه شمال استان فارس گفته بود: تخطي 
از س��رعت مطمئنه در ج��اده لغزنده در 
اثر ب��ارش ب��اران علت حادث��ه واژگوني 
اتوب��وس حامل گردش��گران آلماني بود. 
اول فروردين ماه ني��ز در اثر برخورد يك 
اتوبوس با ميني ب��وس حامل اتباع تركيه 

در محور خوي اس��تان آذربايجان شرقي 
۶ نفر از اتباع تركيه كش��ته ش��دند.  اين 
حادثه 7 مج��روح نيز به همراه داش��ت. 

برابر گزارش��ات اوليه ماموران پليس راه، 
خستگي و خواب آلودگي راننده اتوبوس، 

علت اين حادثه بوده است. 

كشته شدن يك گردشگر روس در تصادف در يزد
تصادف

بازگشت به اعتياد 80 درصد 
معتادان پس از ترك 

فارس| انوش��يروان محسني بندپي، 
رييس س��ازمان بهزيس��تي كش��ور از 
پذيرش حدود 12 هزار معتاد در مراكز ترك اعتياد خبر 
داد و گفت: عملكرد كمپ هاي ترك اعتياد در كش��ور 
با ميانگين اس��تاندارد جهاني فاصله دارد؛ اس��تاندارد 
جهاني براي مراكز ترك اعتياد باالي 35 درصد است، 
اما متاسفانه اين رقم در كشور زير 25 درصد است. به 
عبارتي بيش از 75تا ۸0 درصد از افرادي كه براي ترك 
اعتياد به كمپ ها مي روند مجدد به مصرف مواد مخدر 
روي مي آورند. در كش��ور 2 هزار كم��پ ترك اعتياد 
مجوزدار فعال اس��ت كه از فعاليت حدود ۴00 كمپ 
غيرمجاز جلوگيري شده و در سال 95 حدود 12 هزار 

معتاد در مراكز ترك اعتياد پذيرش شده اند. 


