اخبار
آمادهباش برای کنترل بیماریها
در مناطق سیلزده

رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر
وزارت بهداش��ت گف��ت :س�لامت آب
آش��امیدنی در مناطق سیل زده به طور
مستمر مورد پایش قرار گرفته و عملیات
کلرزن��ی نیز انجام ش��ده و ت��داوم دارد.
به گزارش ایس��نا ،دکت��ر محمدمهدی
گویا درباره انج��ام اقدامات و تمهیدات
بهداش��تی در مناطق س��یلزده کش��ور
اظهار کرد :طی  ۲۰روز گذشته تاکنون،
طغیان��ی از بیماریه��ای واگیر در هیچ
نقط��های از مناطق س��یلزده رخ نداده
است و این موضوع حاصل تالش صدها
نفر از همکاران بهداشتی در دانشگاههای
علوم پزشکی کشور اس��ت .وی افزود:
دستاوردهای موفقیت آمیز حوزه بهداشت
در مناطق سیلزده تا کنون ،نمیتواند ما
را نس��بت به روزهای آینده نیز خوشبین
کن��د و ظرف روزه��ا و هفتههای آینده
برای کنت��رل این بیماریه��ا ،کماکان
در وضعی��ت آمادهباش به س��ر خواهیم
برد .همچنین ،وظیف��ه نظارتی خود در
سالمت آب آشامیدنی را با دقت و شدت
ادامه می دهیم و انتظار داریم مسئولین
استان های مختلف نیز با این حساسیت
بر موضوع توجه جدی داشته باشند تا به
مردم آسیبی وارد نشود.
جزییات «بیمه تکمیلی» رانندگان
تاکسی شهری

مدیرعام��ل اتحادی��ه تاکس��یرانیهای
شهری کشور ضمن بیان اینکه تاکنون
بیش از ۱۲ه��زار راننده تاکس��ی برای
اس��تفاده از مزایای بیمه تکمیلی درمان
ثبت نام کردهاند ،آخرین مهلت رانندگان
برای ثبتن��ام را تا پای��ان فروردینماه
اعالم کرد.مرتضی ضامنی در گفتوگو
ب��ا ایس��نا ،با اش��اره به اینک��ه ثبتنام
رانن��دگان تا پای��ان فروردین ماه جاری
جمع بندی میش��ود این در حالیس��ت
ک��ه ب��رای اج��رای بیمهتکمیل��ی باید
تعداد ثبتنامیها ب��ه حدنصاب مدنظر
برس��د تا بیمه تکمیلی درمان رانندگان
و خانوادههایش��ان نهایی و اجرایی شود
گفت :حقبیمه پرداختی ماهانه  ۴۵هزار
تومان به ازای هر فرد خانوار اس��ت.وی
اظهار کرد :رانندگان تاکس��ی به همراه
اعضای خانوادههایش��ان در کشورتقریب ًا
یک میلیون و  ۲۰۰هزارنفر هس��تند که
باید ح��دود یک شش��م از این جمعیت
برای ثبت نام بیمه تکمیل درمان اقدام
کنند ،تا این بیمه نهایی و اجرایی شود،
بنابراین رانندگان بایستی هرچه سریعتر
برای ثبتنام به سامانه IRTUSAN.IR
مراجع��ه و جهت تکمی��ل پرونده اقدام
کنند.
اجاره سالنهای ورزشی
آموزش و پرورش ممنوع

مع��اون تربیت بدنی و س�لامت وزارت
آم��وزش و پرورش ب��ا بی��ان اینکه در
اس��فندماه  ۹۷بخشنامهای ابالغ کردیم
مبنی بر آنکه اجاره حجمی س��النهای
ورزشی ممنوع است گفت :اجاره سانسی
س��النهای ورزش��ی را من��ع نکردیم،
ول��ی اجاره حجمی منوع اس��ت و نباید
ق��رارداد کلی بس��ته ش��ود و م��کان را
ش��خص دیگری بگیرد.مهرزاد حمیدی
در گفتوگو با ایس��نا ،ب��ا بیان اینکه در
حوزه برنامههای ورزش��ی در چهار پنج
س��ال اخیر فعالیته��ای مختلفی انجام
دادهایم اظهار کرد :تالش ما این اس��ت
ک��ه تمرکزم��ان را روی بحث فضاها و
تجهیزات بگذاریم .وی افزود :اسفندماه
س��ال گذشته بخشنامهای به استانها با
امض��ای بنده و معاون توس��عه مدیریت
ابالغ شد که در آن تاکید شده بود درآمد
س��النهای ورزش��ی باید صرف ورزش
شود که مصوبه ابالغی خوبی بود.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی خبر داد

تشکیل بانک اطالعاتی از سیل زدگان بیمهشده

مدیرعام��ل صندوق بیم��ه اجتماعی
گفت :اطالع��ات  60ه��زار خانوار در
مناطق س��یلزده به تفکیک کد ملی
و محل س��کونت آنها موجود است اما
الزم اس��ت که بانک اطالعاتی دقیقی
از وضعیت خسارت ایجاد شود.
محمدرضا واعظ مهدوی در گفتوگو با
فارس گفت :هماکنون برای رسیدگی
به وضعیت بیمهشدگان و آسیبدیدگان
سیل به اس��تان لرس��تان آمدهام تا از
نزدیک وضعیت بیمهشدگان را ببینم.

وی افزود :ما سرجمع در استان لرستان
 2هزار مستمریبگیر داریم و  62هزار
بیمهش��ده که در استانهای دیگر هم
اس��تان به استان این موارد را رسیدگی
میکنی��م که باید ببینیم از این  2هزار
نفر چه تعداد آنها در نقاط آس��یبدیده
از س��یل قرار دارند و چه تعداد آس��یب
دیدند.مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی
روستاییان و عشایر گفت :هنوز اطالع
دقیقی در این زمینهها نداریم چون به
 60تا  70روستا هنوز دسترسی زمینی

وجود ندارد و برآورد دقیقی هنوز ایجاد
نشده اس��ت که چه میزان خان ه و چه
میزان خودشان آس��یب دیدهاند.واعظ
مهدوی در پاس��خ به ای پرس��ش که
در صورتی که بیمه ش��دگان صندوق
آس��یب دیده باش��ند ،چه تمهیداتی در
نظر گرفته شده است ،گفت :قصد داریم
که برای خانوادههایی که از نظر سیل
آسیب دیدهاند ،کمک مالی و پرداخت
اضافهای بر پرداختهای موجود داشته
باش��یم.وی اف��زود :همچنین دس��تور
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ن این
دادیم که حقوق مستمریبگیرا 
مناطق زودتر واریز ش��ود ک��ه بتوانند
امکان��ات موردنیاز خودش��ان را فراهم
کنند .همچنین میزان ب��رآورد دقیقی
از میزان خسارت بیمهشدگان استخراج
شود .البته سازوکارهای ملی هم فعال
ش��ده و در س��طح بنیاد مسکن برای
ساخت خانههایشان کمکهایی انجام
میشود .ما سعی میکنیم که عالوه بر
آن اقدامات برای بیمهشدگان صندوق
تسهیالت بیش��تر و امکانات بیشتری
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فراه��م کنیم.وی اب��راز امیدواری کرد
تا ظ��رف چن��د روز آینده شناس��ایی
آسیبدیدگان سیل که از بیمه شدگان
صندوق هستند انجام شود و در پی آن،
بانک اطالعاتی تشکیل شده و نیازهای
آنها رفع شود.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس انتقاد کرد

سوء استفاده سیاسی دولت از طرح تحول سالمت

گ�روه اجتماع�ی  :رئیس کمیس��یون
بهداشت و درمان مجلس گفت :آقای
روحانی به دالیلی نمیخواستند شکست
طرح تحول سالمت را بپذیرند چرا که
حیثی��ت دولت به این طرح گره خورده
و این ط��رح بارها مورد سوءاس��تفاده
سیاسی دولت واقع شده است.
حس��ینعلی ش��هریاری در گفتوگو با
تس��نیم درباره دالیل شکس��ت “طرح
تحول سالمت” اظهار کرد :مطمئنا هر
طرح بزرگی در اجرا دارای اش��کاالتی
اس��ت؛ قطعا ط��رح تحول س�لامت
میتوانس��ت بهت��ر از ش��رایط اخیر و
کنون��ی اجرا ش��ود ،با ای��ن حال طرح
تحول ب��ه عنوان مهمترین دس��تاورد
دول��ت آقای روحانی ب��ه مردم معرفی
ش��د تا جایی که بیشترین بهرهبرداری
در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم
از این طرح شد.وی با تاکید بر اینکه در
دور دوازدهم انتخابات ،نه اثرات برجام
و نه دیگر فعالیتهای دولت برای مردم
قابل لمس بود ،تصریح کرد :مردم نیز
که از زمان اجرای این طرح با مراجعه
به مراکز درمانی دولتی ،هزینه کمتری
را پرداخت میکردند پذیرفتند که دولت
در اجرای این طرح موفق بوده اس��ت
بنابرای��ن تنها نکته مثبت��ی که دولت
و دولتم��ردان میتوانس��تند بهعنوان
کارنامه موفق ارائه دهند ،طرح تحول
سالمت بود.رئیس کمیسیون بهداشت

و درمان مجلس اف��زود :اما این طرح
روی دیگ��ری هم داش��ت؛ جایی که
مش��کالت و معضالت این طرح تنها
ب��رای کارشناس��ان و مدی��ران قابل
لم��س بود؛ با این حال آقای نوبخت و
آقای روحانی به دالیلی نمیخواس��تند
شکست طرح تحول سالمت را بپذیرند
چ��را که هم پیش از ای��ن ،بارها آقای
رئی��س جمهور گفت��ه بود ک��ه اجازه
نمیدهد این طرح شکست بخورد هم

اینکه حیثیت دول��ت به این طرح گره
خورده ب��ود و از طرفی هم ،این طرح
بارها مورد سوءاس��تفاده سیاسی دولت
واقع ش��د و طرح تحول س�لامت به
کام سیاست بود.وی متذکر شد :دولت
نمیخواست طرحی که با افتخار از آن
یاد میکرد بعد یکی دو س��ال بهدلیل
ناتوان��ی در تامین مناب��ع مالی ،منجر
به شکس��ت ش��ود بنابرای��ن مدیران
برای اینکه خودش��ان آس��یب نبینند،

قبادی دانا :ارسال بسته ویژه برای کودکان سیلزده

توزیع  ۴۸۰۰بسته حمایتی میان سیلزدگان

رئیس سازمان بهزیستی کش��ور از توزیع  ۴هزار
و  ۸۰۰بس��ته از ان��واع بس��تههای حمایتی میان
مددجویان گرفتار در سیل لرستان خبر داد.
وحی��د قبادی دانا در گفتوگ��و با فارس ،از توزیع
بس��تههای حمایتی برای مددجویان بهزیستی با
اس��تفاده از نیروهای داوطل��ب اورژانس اجتماعی
و تس��هیلگران  CBRبه ص��ورت خانه به خانه
در میان سیلزدگان لرس��تان خبر داد .وی ادامه
داد :بس��تههای توزیعشده ش��امل مواد غذایی در
 ۳۱۴۵بسته و در اقالم خشکبار ،برنج ،روغن ،تن
ماهی ،تن لوبیا ،خرما ،قند ،چای ،سویا ،ماکارونی،

رب گوجه و حبوبات بوده اس��ت .رئیس س��ازمان
بهزیستی کشور گفت :بس��تههای مواد بهداشتی
در  ۱۲۱۴بسته ش��امل دستمال کاغذی ،پوشک،
پوشینه در سایزهای مختلف( ۴۰کارتن) ،صابون،
شامپو و مواد شوینده اس��ت .وی ادامه داد :بسته
ویژهای برای کودک در قالب  ۲۴۱بس��ته ش��امل
شیر خشک ،پوشک ،شیشه شیر ،پتو و زیرانداز نیز
تدارک دیده شده است .وی گفت :برخی از اقالم
ضروری مانند فرش ،موکت ،وس��ایل آشپزخانه و
لوازم پیکنیک نیز ارس��ال ش��ده و البسه در یک
هزار دس��ت و در س��ایزهای مختل��ف نیز توزیع
شده است .رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت:
 ۴هزار و  ۸۰۰بس��ته از انواع بس��تههای حمایتی
تاکنون توزیع ش��ده و یکهزار و  ۴۰۰عدد لوازم
ضروری مانند فرش و پتو در  ۱۴۰۰عدد به همراه
 ۱۵۰دس��ت وسایل آش��پزخانه میان سیلزدگان
توزیع ش��ده اس��ت .قبادی دان��ا از توزیع  ۷۰عدد
واک��ر ،عصا ،ویلچر و توالت فرنگی در بین س��یل
زدگان خبر داد.

حاضر نش��دند آسیبهای طرح تحول
را بپذیرن��د و دائما عنوان میکردند که
مناب��ع مالی مورد نیاز طرح را در اختیار
وزارت بهداشت قرار میدهند.شهریاری
ب��ا انتق��اد از عملکرد دول��ت در نحوه
اجرای طرح تحول سالمت خاطرنشان
کرد :با وجود اینکه آقای رئیسجمهور
مکرر در مصاحبههایش عنوان میکرد
که از طرح تح��ول حمایت میکند اما
در عمل با اس��تعفای آقای قاضیزاده

هاشمی مشخص شد که دولت فقط در
حرف حامی این طرح اس��ت؛ متاسفانه
دول��ت قولهایی را داد که نتوانس��ت
تبدیل به عمل کند؛ این عملکرد دولت
باعث ش��د تا مشکالت طرح تحول به
پای وزیر بهداشت نوشته شود و دولت
ب��ه عنوان حام��ی و تامینکننده منابع
مالی طرح ،تبرئه شود.وی درباره نقش
قاضیزاده هاش��می در شکست طرح
تحلو سالمت تصریح کرد :قاضیزاده
هاش��می از جمله وزرایی ب��ود که در
رقابتهای انتخاباتی دوازدهم بیشترین
حمای��ت و خدم��ت را ب��ه دولت آقای
روحان��ی کرد البته که آقای قاضیزاده
هاشمی مصلحتاندیشی کرد در عین
اینکه آقای روحان��ی نامالیماتی را در
حق وی روا داش��ت؛ با این حال بهتر
بود که آقای هاشمی بهصورت شفاف
مش��کالت را بیان و معضالت ناش��ی
از س��وءمدیریت را مط��رح میک��رد.
ش��هریاری با اشاره به اینکه مشکالت
کنونی حوزه سالمت کم نیست ،گفت:
حتی اگر قانون برنامه ششم توسعه را
به درستی اجرا کنیم ،بهدلیل نوسانات
قیمت ارز و تخصی��ص نیافتن بودجه
م��ورد نیاز ط��رح تحول س�لامت در
سالهای گذش��ته نمیتوان به اجرای
تمام و کم��ال این طرح امی��دوار بود
و دول��ت ناچ��ار ب��ه کوچکت��ر کردن
بستههای خدماتی خواهد شد.

رئیس پلیس راهور ناجا :وجود یکمیلیون و  ۵۶۰هزار خودرو فرسوده

کاهش  ۳۳درصدی جان باختگان تصادفات در نوروز ۹۸

رئی��س پلی��س راه��ور ناج��ا از کاهش ۳۳
درصدی جان باخت��گان تصادفات در نوروز
 ۹۸خبر داد.به گزارش فارس ،س��ردار کمال
هادیانف��ر اظهار داش��ت :در حال حاضر ۲۲
میلیون نف��ر دارای گواهینامه خ��ودرو و ۱۱
میلی��ون و  ۸۰۰هزار نف��ر دارای گواهینامه
موتورس��یکلت هس��تند.وی افزود :همچنین
بی��ش از یک میلی��ون و  ۵۶۰ه��زار خودرو
در انتظار فرس��وده و اس��قاط شدن هستند و
 ۹میلیون موتورس��یکلت نیز در حال حاضر
فرسوده اس��ت و در مجموع نیز  ۲میلیون و

 ۳۱۶وس��یلهنقلیه در کش��ور تاکنون اسقاط
شده است .وی ادامه داد :بر اساس گزارشات
مرکز فرماندهی و کنترل ناجا از  ۲۵اسفند تا
 ۱۷فروردین ۳۳ ،درصد کاهش جانباختگان
را در ایام نوروز داش��تیم که گزارشات بعدی
نیز توسط پزش��کی قانونی منتشر میشود و
ممکن اس��ت آمار تغییر پیدا کن��د .هادیانفر
با بی��ان اینکه در مجموع کشتهش��دگان در
تصادفات درون و برونش��هری در  ۱۰ماهه
س��ال گذش��ته ۱۴ ،هزار و  ۶۸۵نفر بود که
 ۳۷۹۵نف��ر از آنه��ا در ش��هرها و  ۱۰هزار و
 ۸۹۰نف��ر در جادهها ج��ان باختند گفت۵۲ :
درصد جانباختگان در س��ر صحنه تصادف،
 ۶درص��د در حین انتق��ال و  ۴۱.۲درصد در
مراکز درمانی جان باختند ،از این تعداد حدود
 ۲۱درصد عابرپیاده و افراد کمس��ن و س��ال
یا کهنس��ال بودند ۲۲.۵ ،درصد جانباختگان
ت بود و  ۲۵درصد از
مربوط به موتورس��یکل 
علل فوتیها نیز واژگونی بود.

پروفسور قمشی :تاالبهای خوزستان احیا شدهاند

فرسایش خاک در ایران پنج برابر جهان است

رئیس دانشکده علوم آب دانشگاه شهید
چمران اهواز گفت  :فرس��ایش خاک در
ایران پنج برابر جهان است .دکتر مهدی
قمش��ی اس��تاد تمام و رئیس دانشکده
علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز با *پس آمار دقیق  5برابر میانگین جهانی
ایلنا به گفت و گو نشس��ته است که در اس�ت؟ معن�ای دیگرش این اس�ت که
ایران پنج برابر مس�تعدتر از سایر نقاط
ادامه می خوانید .

قبول و چقدر مازاد اس��ت .در کش��ور ما
در هر هکتار تا س��ه تن فرسایش خاک
قابل قبول است ولی االن متوسطش در
ایران ،پانزده تن در هر هکتار است!

*آماره�ای مختلفی از فرس�ایش خاک

جهان در برابر سیل است؟

اس�تاندارد جهان�ی تا دو و نی�م برابر یا
س�ه برابر؛ اما مش�خصا گفته میش�ود
که هر س�اله دوونیم میلیارد تن خاک در
آنجا فرس�وده میشود .آیا رقم دقیقی از
فرسایش خاک وجود دارد؟

*بارندگی ه�ا در احیای تاالبها
چه اثری داشته است؟ آیا بامدژ
و هورالعظیم و میانگران آبگیری
شدهاند؟

در ایران منتش�ر میشود از هشت برابر بله متاسفانه همینطور است.

بله .این یک ن��رم جهانی دارد و از نظر
نرمهای جهانی کامال مش��خص است
که چق��در فرس��ایش خاکم��ان قابل

اینها همه آبگیری شدهاند.

ن
*دارخوی�ن ش�ادگان چطور؟ آ 
را گفتهاند ک�ه بیش از ده درصد
آب ندارد؟

ما تاالب بامدژ را داریم که کامال پر آب
شده است .تاالب هورالعظیم که بیش از
هفتاد درصدش پر شده بود و معبرهایش
دی��روز باز ش��ده ک��ه احتم��اال آنها نیز
آبگیری میش��ود .تاالب شادگان کامال
وضعش خوب اس��ت و گنجایش دارد و
در حال تغذیه اس��ت و بسیار بهبود پیدا

کرده است .تاالب میانگران را داریم که
قبل از این سیالبها پر شده بود .تاالب
بندون هم پر است و تاالب شیمبار هم
قبل از این س��یالبها احیا شده بود .اما
از حاال به بعد باید گفت که ظرفیتشان
کامل اس��ت و اگر بیش از این آب وارد
آنها ش��ود ممکن است به محدودههای
اطرافش��ان تج��اوز کنند و
بعضی از روس��تاها را تهدید
کنند.

*پ�ر ش�دن ای�ن تاالبها و
هورها چه تاثیری در کاهش
گردوخاک خواهد داشت؟

صد در صد ارتب��اط دارد .ما
میتوانیم بگوییم که از جهت
کانونهای داخلی خوزستان
امسال قطعا مشکل نخواهد

جامعه

داشت و کانونهای داخلی کامال تغذیه
و تثبیت شدهاند اما از وضعیت کانونهای
خارجی چندان اطالعی ندارم .هرچند در
کشور عراق هم بارشها بد نبوده است
و بخشی از کانونها را پوشش داده و به
میزان کمتری رسانده است.

*آیا میش�ود رق�م دقیقی از خس�ارات
وارده به خوزستان ارائه کرد؟

هنوز نمیش��ود جمعبن��دی کرد و هنوز
در میان واقعه هس��تیم و مردم در حال
جابهجایی هس��تند .باید منتظر باش��یم
که خس��ارات را که احتماال بیشتر از این
خواهد بود بتوانیم ارزیابی کنیم که این
احتماال بیس��ت تا س��ی روز آینده قابل
ب��رآورد باش��د و زودتر از آن نمیش��ود
تخمینی نزدی��ک به واقعی��ت از ماجرا
عرضه کرد.

اخبار حوادث
جاسازی ماهرانه یک تن هروئین
در بونکر گاز

رئی��س پلیس مب��ارزه با م��واد مخدر از
کش��ف یک تن و  ۱۰۰کیلوگرم هروئین
در بونکر گاز خب��ر داد.به گزارش میزان،
سردار مسعود زاهدیان از کشف یک تن
و  ۱۰۰کیلوگ��رم هروئین در س��اوه خبر
داد و اظهار داش��ت :ای��ن مقدار هروئین
با انجام اقدام��ات اطالعاتی و همکاری
مش��ترک مرکز عملیات ویژه پلیس مواد
مخ��در اس��تانهای س��منان و مرکزی
کش��ف ش��د.وی با بیان اینکه خودروی
حامل محموله در اطراف شهرستان ساوه
شناس��ایی و در اقدام��ی ضربتی توقیف
ش��د ،ادامه داد :هروئین کش��ف شده در
بونکر گاز جاسازی شده بود.رئیس پلیس
مبارزه با مواد مخدر همچنین عنوان کرد:
قاچاقچیان مواد مخ��در قصد انتقال این
مقدار هروئین را به کش��ورهای اروپایی
داشتندکه توسط ماموران نیروی انتظامی
دستگیر شدند.
دستگیری شکارچی حیوانات خاص
در تهران

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ،
از دستگیری دو شکارچی غیرمجاز که با
شکار حیوانات وحش��ی ،اقدام به فروش
گوشت آنها به قیمتهای باال به مشتریان
خاص کرده بود ،خبرداد.به گزارش ایسنا،
سردار علی ذوالقدری در توضیح این خبر
گف��ت :در پی وصول اخب��ار و اطالعات
مبنی بر ش��روع به فعالی��ت مجدد یکی
از مجرم��ان س��ابقه دار در زمینه ش��کار
غیرمجاز  ،تیم ویژهای از مأموران پلیس
امنیت طی اقدامات ویژه پلیسی اطمینان
پی��دا کردند که متهم با ش��کار غیرمجاز
حیوانات وحشی و بعضا کم یاب در حیات
وحش اقدام به فروش گوشت و  ...آنها به
قیمتهای بسیار باال به مشتریان خاص
میکند؛ لذا طی هماهنگی با دس��تگاهی
قضایی ،مأم��وران پلیس امنیت عمومی
در بامداد س��یزدهم فروردین ماه با ورود
به محل سکونت این شخص در منطقه
ش��هران ،اقدام به دستگیری وی کرده و
در بازرس��ی از محل سکونتش عالوه بر
کشف سالحهای غیرمجاز مورد استفاده
در شکار  ،مهمات مربوطه ،دستگاه سیار
 ،POZZمقادیری از گوشتهای بسته
بندی شده و  ...نیز کشف شد.
قتل جوان افغان
به خاطر  20هزارتومان

فرمانده انتظامی شهرس��تان پارسیان از
شناس��ایی و دس��تگیری قاتل جوان 20
س��اله افغانی کمتر از دو ساعت از وقوع
قتل خبر داد.به گزارش ایس��نا ،سرهنگ
محم��د رضای��ی در تش��ریح ای��ن خبر
اف��زود :در پ��ی اعالم وقوع ی��ک مورد
درگیری منجر به قتل در شهر کوشکنار
شهرستان پارس��یان ،بالفاصله اکیپی از
مأم��وران پلیس آگاهی ب��ه محل اعزام
ش��دند.وی تصریح کرد :ماموران پس از
حض��ور در محل مش��اهده کردند دو نفر
تبعه افغانی دریک منزل شخصی به علت
اختالف مالی  20هزار تومانی با یکدیگر
درگی��ر که یک��ی از آنان ب��ا یک قبضه
چاقو آش��پزخانه ضربه ای به ناحیه چپ
سین ،گردن وکمر دیگری وارد وازمحل
متواری ش��ده اس��ت که مصدوم توسط
فوریتهای 115به بیمارس��تان انتقال و با
توجه به شدت ضربات وارده و خونریزی
ش��دید در بیمارس��تان فوت ک��رد .این
مس��ئول انتظامی خاطرنشان کرد :متهم
پس از دستگیری در بازجویی فنی بعمل
آمده صراحتا به قتل اعتراف و معترف شد
درگیری با مقتول به علت اختالف حساب
 20هزارتومان وجه نقد بوده است.

