سهشنبه 19اسفند 1399
کوتاه از حوادث
پسر بیرحم
پدر پیرش را به قتل رساند

پسر سنگدل در بوشهر پدر  80سالهاش را به
قتل رساند .فرمانده انتظامی شهرستان دشتی
گفت :فرزندی که پدر  ۸۰ساله خود را در یکی
از محلههای بخش کاکی از توابع شهرستان
دشتی به قتل رس��انده بود ،دستگیر شد .به
گزارش رکنا ،س��رهنگ جهانبخش صیادی
اظهار داشت :در آذر ماه سال جاری گزارشی
مبنی بر یک مورد فوت مش��کوک فردی در
من��زل فرزندش در یکی از محلههای ش��هر
کاکی به مرکز فوریتهای پلیس  ۱۱۰اعالم
شد .وی افزود :با حضور مأموران انتظامی در
محل ،مشخص شد پیرمرد  ۸۰ساله درازکش
روی زمین افتاده و فوت کرده اس��ت .که در
این رابطه بررسیهای تخصصی در خصوص
علت وقوع این حادثه آغاز و جسد برای معاینه
و کالبد شکافی به پزشکی قانونی استان انتقال
شد .فرمانده انتظامی شهرستان دشتی اضافه
کرد :در تحقیقات اولیه ،با توجه به وجود آثار
کبودی و گذشت زمان از فوت متوفی احتمال
وقوع جنای��ت برای کارآگاه��ان متصور بود.
س��رهنگ صیادی اضافه کرد :پس از وصول
نتیجه کالبد شکافی که نظریه جنایی بودن
مرگ پدر  ۸۰س��اله را تأیید کرد ،کارآگاهان
پلی��س آگاهی به یک��ی از فرزن��دان متوفی
مظنون و با هماهنگی با مرجع قضائی نامبرده
را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند .وی
تصری��ح کرد :متهم مذکور در تحقیقات فنی
و تخصصی به قتل پدر خویش با اس��تفاده از
ضربات متعدد وارده به قسمتهای بدن متوفی
با چوب معترف ش��د و انگی��زه خود را از قتل
اختالفات مالی با پدرش اعالم کرد.
سارق حرفه ای در دام پلیس

فرمانده انتظامي استان مازندران از دستگیری
سارق حرفه ای گوشی همراه عابران با  63فقره
سرقت در شهرستان آمل خبر داد.سردارمرتضی
میرزای��ی در گفت و گو با پایگاه خبری پلیس،
بیان داش��ت :در پی وقوع چندین فقره سرقت
گوشی همراه عابران در شهرستان آمل ،موضوع
در دس��تور کار پلیس آگاهی قرار گرفت .وی،
اف��زود :در اجرای این ماموریت ،کارآگاهان اداره
مبارزه با سرقت پلیس آگاهی آمل با بررسی های
همهجانبهواقداماتاطالعاتیسارقراشناسایی
کردند .فرمانده انتظامی استان مازندران ،تصریح
کرد :متهم که دارای سابقه سرقت منزل نیز بوده
است در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد و در
بازجویی ها به  63فقره س��رقت گوشی همراه
عابران در آن شهرستان اعتراف کرد.

جانشین پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ
از دس��تگیری دو خرده فروش س��ابقه دار محله
ن��ازی آباد تهران خبر داد و گفت :در این عملیات
پلیس��ی بیش از دو کیلوگرم شیش��ه کشف شد.
به گزارش میزان ،س��رهنگ حسین باباپور گفت:
پس از اجرای چندین مرحله اقدامات اطالعاتی و
پلیسی ماموران پایگاه دهم این پلیس ،مشخص
ش��د دو توزیعکننده س��ابقه دار مواد مخدر اقدام
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

حوادث

کوتاه از حوادث

سرقت به خاطر یک دختر

س��ارق جوان با همدستی دوستانش برای رسیدن به گوشی موبایل
پسر جوان که عکسهای دختر مورد عالقهاش را نگه داشته بود دست
به سرقت زدند.به گزارش رکنا ،سرهنگ علی کنجوریان رئیس پایگاه
ششم پلیس آگاهی تهران گفت :عصر  2دی ماه جوانی  30ساله به
دنبال تماس با مرکز فوریتهای پلیسی  110مدعی شد  3سارق ،به
زور وارد منزل وی شده و پس از ضرب و جرح ساعت مچی ،انگشتر،
گردنبند و گوشی سامس��ونگ جمعا به ارزش  50میلیون تومان را
س��رقت کرده و با خودرو پراید سفید رنگ از محل متواری شده اند.
وی ادامه داد :با حضور گش��ت کالنتری  110ش��هدا در محل وقوع
ج��رم صحت خبر تایید و پس از اع�لام موضوع به مرکز فرماندهی
و کنت��رل پلیس پایتخت مش��خصات خودروی س��ارقان به تمامی
واحدهای گشتی اعالم ش��د تا اینکه ساعتی بعد در میدان شکوفه
گشت کالنتری به پراید با مشخصات اعالمی مظنون شده که پس از
فرمان ایست راننده با افزایش سرعت خودرو ،متواری میشود .رئیس
پایگاه ششم پلیس آگاهی عنوان کرد :در ادامه عقب و گریز سرنشینان
ب��ا رها کردن خودرو ،پیاده هرکدام به یک س��مت فرار میکنند که
یکی از سرنشینان خودرو به اسم «اصغر»  31ساله با  4فقره سابقه
کیفری در حین فرار با یک دستگاه پراید عبوری تصادف و از ناحیه پا
دچار شکستگی میشود که مصدوم برای درمان به بیمارستان منتقل

و همدستانش نیز از این فرصت استفاده کرده و متواری میشود.
>سرقت خشن از خانه یک دوست

ای��ن مقام انتظامی تصریح ک��رد :با هماهنگی صورت گرفته با مقام
قضائی ،پرونده برای رسیدگی تخصصی به پایگاه ششم پلیس آگاهی
ارجاع و کارآگاهان در بدو تحقیقات عازم محل جرم شده و از شاکی
تحقیق کردند که وی اعالم داشت ،در منزل در حال استراحت بودم
که ناگهان یکی از دوس��تان قدیمی من به اس��م «سیامک» همراه
دو نفر دیگر در حالی که چاقو و قمه در دس��ت داش��تند وارد خانه
ش��دند و از ناحیه هر  2دست و س��ر من را مجروح کرده و پس از

پیش فروش برای کالهبرداری  110میلیاردی

فرمانده انتظامي استان گیالن از دستگیری عامل
کالهبرداری  110میلیارد ریالي در پوشش پيش
ف��روش آپارتمانهای در حال س��اخت خبر داد.
سردار عزيزاله ملكي در گفتوگو با پايگاه خبري
پليس ،اظهار داش��ت :افراد سودجو و كالهبردار
از هر ش��يوهاي براي رس��يدن به مقاصد ش��وم
خود و فريب افراد اس��تفاده ميكنند كه در اين
زمينه ش��هروندان بايد دقت و هوشياري خود را
در مواجه��ه با اين افراد ب��ه كار ببرند .وي گفت:
در پي گزارشهاي دريافتي مبني بر كالهبرداري
از چن��د نفر در قالب پيش ف��روش آپارتمان در
شهرستان رشت پيگيري موضوع در دستور كار
ماموران پليس آگاهي استان قرار گرفت .فرمانده
انتظامي اس��تان گيالن افزود :با انجام تحقيقات
مشخص ش��د ،فردي با جلب اعتماد تعدادی از
شهروندان و معرفی خود به عنوان کارآفرین برتر
و خیر که به طور انبوه در امر ساخت و ساز فعاليت

ميكند ،تعدادی آپارتمان در حال س��اخت را در
یکی از مناطق شهرس��تان رشت پس از تنظیم
قولنامهه��ای صوری هر واح��د را به چندین نفر
فروخته اس��ت .اين مقام ارشد انتظامي تصريح
ك��رد :متهم اين پرونده مبلغ 110 ،میلیارد ریال
از خری��داران كالهبرداري و متواري ش��ده بود.
سردار ملكي اذعان داشت :ماموران اداره مبارزه با
جعل و کالهبرداری با انجام تحقيقات و اقدامات
همه جانبه هویت این متهم را شناس��ایی و پس
از اس��تعالمهای صورت گرفته معلوم ش��د اين
فرد چندین فقره س��وابق کیفری از قبیل جعل،
کالهبرداري ،فروش مال غير و محکوميت مالي
دارد .وي با اشاره به متواری بودن و تحت تعقیب
قرار داش��تن ای��ن کالهبردار خاطرنش��ان کرد:
سرانجام ماموران پس از اخذ نیابت قضائی متهم
را در مخفیگاه��ش دس��تگیر و به پلیس آگاهی
استان منتقل کردند.

قتل دختر  15ساله در خشم مادر

زن اصفهانی در یک لحظه خشم و عصبانیت دختر  15سالهاش را کشت.مادری که در حین جر و بحث با
دختر  ۱۵سالهاش در شهرستان خمین به علت عصبانیت شدید با ضربه جسم سخت بر سر فرزندش باعث
مرگش شده بود ،در محل وقوع قتل دستگیر شد .به گزارش رکنا ،سرهنگ محمود خلجی معاون اجتماعی
فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان در بیان جزئیات این خبر گفت :در حدود س��اعت  ۲۰و  ۴۰دقیقه روز
شانزدهم اسفندماه،گزارشی از مصدومیت فردی به علت درگیری خانوادگی در یکی از محلههای شهرستان

شیشهفروشاندستگیرشدند

به خرده فروش��ی مواد روانگردان شیشه در محله
نازی آباد میکنند .وی افزود :با رصد دقیق فعالیت

مجرمانه متهمان مشخص شد "مهرداد" به همراه
یکی از همدستان خود به نام "هاشم"در منزلش
در حوالی محله نازی آباد ضمن دپوی مقادیر قابل
توجه��ی مواد روانگردان شیش��ه اقدام به توزیع و
خرده فروش��ی نیز میکند.باباپور بیان داشت :با
توجه به هماهنگی صورت گرفته با مرجع قضائی
و اخذ مجوز قانونی ،ماموران موفق شدند متهمان
را با دو کیلو و  ۱۱۰گرم شیشه دستگیر کنند.
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بدینوس�یله به آقایان مصطف�ی عابدی متولد  1342/01/01به ش�ماره ملی
 ،2296718922جواد عابدی ش�مسآبادی متولد  1347/01/20به ش�ماره
ملی  ،2296070094جهانبخش عابدی متولد  1350/06/22به ش�ماره ملی
 2297896735و خانمها فاطمه عابدی شمسآبادی متولد  1368/10/05به
ش�ماره ملی  5030002804و زهرا عابدی شمسآبادی متولد  1351/11/01به
ش�ماره ملی  2296121888همگی فرزندان غالمرضا که به موجب دادنامه
ش�ماره  83مورخ  1393/02/11صادره از ش�عبه پنجم شورای حل اختالف
ابرک�وه وراث حین الفوت آقای غالمرضا عابدی ش�مسآبادی میباش�ند
و نش�انی آنها برابر گزارش مامور اداره پس�ت شناس�ایی نگردیده اس�ت،
ابلاغ میگردد نظر به اینکه به موجب س�ند ازدواج ش�ماره  5258مورخ
 1367/10/21بین آقای غالمرضا شمسآبادی و خانم زهرا سلمانیان هارونی
موض�وع یک جلد کالم اهلل مجید یک هزار ریال و مبلغ س�ه میلیون ریال
وجه رایج ایران آقای غالمرضا ش�مس آبادی بدهکار پرونده اجرائی کالسه
فوقالذکر میباش�ید که در اثر عدم پرداخت ،خانم زهرا سلمانیان تقاضای
صدور اجرائیه نموده و پس از طی تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه
فوقالذکر در این واحد اجراء در جریان رسیدگی میباشد ،لذا طبق ماده 18
و  19آئیننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ میگردد از تاریخ انتشار
این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه
رسمی درج و منتشر میگردد ظرف مدت  20روز نسبت به پرداخت بدهی
مورث خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتش�ار آگهی دیگری عملیات
اجرائی طبق مقررات علیه ش�ماره تعقیب خواهد ش�د نسبتا برابر ماده 18
آئیننامه اسلامی اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و طرز رسیدگی به
شکایت از عملیات اجرائی افراد فوقالذکر موظف هستند که جهت ثبتنام و
دریافت حساب کاربری در سامانه ثنا (ابالغ الکترونیکی) اقدام نمایند.
تاریخ انتشار :سهشنبه 1399/12/19
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی ابرکوه
حجت اله حاتمیزاده
م.الف 78

سرقت اموالم متواری شدند .کنجوریان افزود :کارآگاهان با حضور در
بیمارستان از «اصغر» بازجویی مقدماتی را شروع کرده که ابتدا منکر
هرگونه اطالع از موضوع سرقت بود تا اینکه کارآگاهان در بازرسی
وسایل همراه متهم یک دستگاه گوشی تلفن همراه متعلق به شاکی
را کشف میکنند و با حضور شاکی و مواجهه حضوری «اصغر» لب
به اعتراف گش��وده و ضمن قبول سرقت از شاکی ،مدعی میشود
«سیامک» از قبل سر موضوع یک خانم با شاکی اختالف داشت و
موضوع را با من در میان گذاشت و قرار گذاشتیم که به منزل شاکی
برویم و گوش��ی او که حاوی عکس دوس��ت دختر سیامک بود را
برداریم ،برای اجرای این نقشه با خودرو پراید یکی دیگر از دوستانم
به اسم «حبیب» نقشه را اجرایی کردیم .رئیس پایگاه ششم پلیس
آگاهی تهران بزرگ گفت :با اعتراف صریح «اصغر» به بزه انتس��ابی
س��یامک نیز در مخفیگاه خود شناسایی و دستگیر شد و با دستور
صادره از سوی باز پرس شعبه هشتم دادسرای ناحیه  34تهران برای
شناسایی متهم دیگر در اختیار این پایگاه قرار گرفتند.

مرد کینه جو دستگیر شد

مرد کینه جو در ش��یراز که ب��ا توهین و افترا
در فضای مجازی قصد انتقامگیری از مدیران
اداری داش��ت به دام افت��اد .رئیس پلیس فتا
اس��تان فارس از شناسایی و دستگیری عامل
هتاکی ونشر اکاذیب علیه یکی از سازمانهای
دولت��ی و برخ��ی از مدیران آن س��ازمان در
یکی از شهرس��تانهای اس��تان ف��ارس خبر
داد .ب��ه گ��زارش رکنا ،س��رهنگ حش��مت
س��لیمانی،رئیس پلیس فتا اس��تان فارس در
تش��ریح این خبر اظهار داش��ت :در پی ارجاع
ی��ک فق��ره پرونده قضائ��ی به ای��ن پلیس با
موضوع هتاکی و انتش��ار اکاذیب علیه مدیران
س��ازمان دولتی یکی از شهرستانهای استان
فارس پروندهای در این پلیس تش��کیل شد و
به دلیل حساس��یت موضوع ،رسیدگی به این
پرونده در دستور کار کارشناسان قرار گرفت.
وی افزود :در بررس��یهای اولیه مشخص شد

مفقودی
شناسنامه مالکیت (برگه س�بز) اتومبیل وانت پیکان مدل  88سفید به شماره
انتظامی  95ایران  762ج  39و ش�ماره موتور  11488055262و ش�ماره شاسی
 NAAA36AAXAG870819به نام منیره رییس�ی مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.

مته��م با ایجاد صفحاتی در ش��بکه اجتماعی
اینس��تاگرام اقدام به نش��ر اکاذی��ب و هتک
حیثیت و مزاحمت برای شاکیان شده بود که
با تالش مأموران س��ایبری فرد انتش��اردهنده
اکاذی��ب مورد شناس��ایی ق��رار گرف��ت و با
هماهنگی مقام قضائی دس��تگیر ش��د .رئیس
پلیس فتا اس��تان فارس در اشاره به جزئیات
پرون��ده گفت :مته��م که یک��ی از کارمندان
همان س��ازمان بود به بهان��ه اختالفاتی که با
مدی��ر خود داش��ت ،اقدام به نش��ر اکاذیب و
توهین افت��را به آن مجموعه ک��رده بود .این
مقام سایبری ضمن هشدار به افرادی که اقدام
به هتاکی و انتش��ار اکاذیب علیه شهروندان و
یا نهادهای دولتی میکنند ،خاطرنش��ان کرد:
نشر اکاذیب و توهین و افترا در فضای مجازی
برابر قانون جرم است و با خاطیان برابر قانون
برخورد میشود.

خمین به مرکز فوریتهای پلیس  ۱۱۰اعالم شد .وی افزود :با حضور تیم انتظامی در محل مشاهده شده
که دختری  ۱۵ساله از ناحیه سر دچار مصدومیت شدید شده که بالفاصله توسط تیم اورژانس به بیمارستان
انتقال شد که متاسفانه بعد از ساعتی به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.این مقام انتظامی
اضافه کرد :در بازجوییهای انجام شده از مادر این دختر نوجوان  15ساله مشخص شد که به علت موضوعی
آنها با یکدیگر شروع به جر و بحث میکنند که مادر خانواده به دلیل عصبانیت با مجسمه برنجی که در کنار
دستش قرار داشته به سر فرزندش ضربهای وارد کرده و باعث مصدومیت و مرگ او میشود.
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افقی

  - 1فیلس�وف یونانی ش�اگرد سقراط و
بنیانگذار مکت�ب کلبی  -نوع�ی بازی
کودکان�ه  - 2دانش�جو را در تهیه پایان
نامه و انتخاب واحد های درسی راهنمایی
می کند - 3اش�اره دور  -قلعه حكومتی
 پس�وند زدودن  -به جری�ان انداختن - 4شفای بیمار  -هموزن و برابر  -قرض
بانک�ی  - 5درون  -پروتئی�ن گیاهی -
گیش�ه بلیط فروش�ی  - 6موی صورت
مردان  -گونه ای طالق  -قسمت سخت
اف�زار رایان�ه  -بدنی�ا آوردن - 7ح�رف
ندا  -مقابل روس�تا  -حکمت ارسطویی
 نام دیگر بالنگ - 8مخترعان هواپیما- 9پرتابهورزشی-بخشاوستا-دولتها
مساوی- 10پیشوندنفی-سورهانجیر-پایهها-اندامتنفسی- 11آرزومند-چاره
اندیشی  -نهنگ دریایی - 12ویژه  -هم
صدا  -معموال برای تشویق داده می شود
 - 13از پرندگان خوش گوشت  -مخفف
امیر  -سالخورده -تهوع  - 14بی تفاوت
 - 15مع�ادل و براب�ر  -علم برنامه ریزی
عملیات وس�یع نظامی تا زمان برخورد
دشمن.

عمودی

مفقودی
آق�ای امیرعباس متول�ی ابیازنی فرزند رحمت اله دارای ش�ماره شناس�نامه
 ۲۸۳۸صادره از تهران متولدسال  ۱۳۴۴به شماره نظام پزشکی  ۳۵۷۰۶اظهار
میدارند که پروانه ایشان به شماره  ۱۳۹۴/۱۷۱۱مورخ ۹۹/۵/۲۳مفقود گردیده
اس�ت  .لذا ضمن ابطال پروانه فوق الذکر از یابنده خواهش�مند اس�ت آن را به
معاونت درمان دانش�گاه علوم پزشکی ش�هید بهشتی به آدرس تهران تقاطع
خیابان جمهوری و حافظ ساختمان وزارت بهداشت  ،طبقه ششم ،واحد صدور
پروانه ها ارائه نمایند.
مفقودی
آقای امیرعباس متولی ابیازنی فرزند رحمت اله دارای شماره شناسنامه ۲۸۳۸
صادره از تهران متولدسال  ۱۳۴۴به شماره نظام پزشکی  ۳۵۷۰۶اظهار میدارند
که پروانه ایشان به ش�ماره /۲۵/۱۰/۶/۷۹۵۲پ مورخ ۹۹/۵/۲۳مفقود گردیده
اس�ت  .لذا ضمن ابطال پروانه فوق الذکر از یابنده خواهش�مند اس�ت آن را به
معاونت درمان دانش�گاه علوم پزشکی شهید بهش�تی به آدرس تهران تقاطع
خیابان جمهوری و حافظ س�اختمان وزارت بهداشت  ،طبقه ششم ،واحد صدور
پروانه ها ارائه نمایند.

متهم« :س��یامک» از قبل س��ر موضوع یک خانم با
ش��اکی اختالف داش��ت و موضوع را با م��ن در میان
گذاش��ت و قرار گذاشتیم که به منزل شاکی برویم و
گوش��ی او که حاوی عکس دوست دختر سیامک بود
را برداریم ،برای اجرای این نقشه با خودرو پراید یکی
دیگر از دوس��تانم به اسم «حبیب» نقش��ه را اجرایی
کردیم

 - 1به وضع و یا کیفیت نهایی رسیدن -
صدمه و لطمه  - 2فینال  -نامی پسرانه
 - 3لنگه  -قس�مت  -کاف�ی  -برخورد
 - 4نگهبان چماق به دس�ت  -منسوب
ب�ه ش�رکت  -فری�اد  - 5زدود  -قیمت
و ن�رخ  -گریب�ان  -عالم�ت مفعول�ی
 - 6درخت انگور  -ماهی کنسرو  -تعیین
مالی�ات در دارایی  - 7چوب خوش�بو -
جواب "های"  -باران اندک  -توبه کننده
 - 8لقب کشور اسپانیا  - 9بندر اوكراین
 سنگریزه  -س�وره  - 34آخرین نازی - 10تصدی�ق عام�ی  -معاون س�فیر -
بی خبر و ناآکاه  - 11هزار کیلو  -صحرای
مغولس�تان  -قبیل�ه ع�رب جاهلیت -
دس�تگاهی کوچک مانند تلف�ن همراه
 - 12گیاه سگ انگور  -سبک و اسلوب -
دفعات  - 13یار " یاجوج "  -نصف کارت
 جوانم�رد  -عید ویتنامی ها  - 14دزدسر گردنه  -مقابل قشالق  - 15افسار -
مستأجربودن.
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دستگیری
باند خانوادگی کالهبرداری

بان��د  3نف��ره کالهبرداری ک��ه خانوادگی
خ�لاف میکردن��د در اصفهان دس��تگیر
شدند.فرمانده انتظامی شهرستان برخوار از
دستگیری فردی که با همدستی همسر و
فرزندش اقدام به  ۱۶فقره کالهبرداری به
ارزش  ۵میلیارد ریال کرده بود خبر داد.به
گزارش رکنا ،سرهنگ نعمت خلیلی ،اظهار
کرد :در پی وقوع چن��د فقره کالهبرداری
از صنوف مختلف به شیوه صدور چکهای
مس��روقه موضوع به صورت ویژه در دستور
کار کارآگاه��ان پلیس آگاه��ی فرماندهی
انتظامی شهرستان برخوار قرار گرفت .وی
افزود :کارآگاهان پس از انجام بررس��یهای
علم��ی و تخصص��ی هویت اصل��ی اعضای
ی��ک باند  ۳نفره که به ص��ورت خانوادگی
و ب��ا اس��تفاده از ی��ک دس��تگاه خودروی
س��واری س��وزوکی اقدام به کالهبرداری از
صاحب��ان صنوف میکردند را شناس��ایی و
پ��س از هماهنگی مقام قضائ��ی آنها را در
مخفیگاهش��ان دس��تگیر کردن��د .فرمانده
انتظامی شهرس��تان برخوار ب��ا بیان اینکه
متهم��ان دس��تگیر ش��ده منک��ر هرگونه
جرمی بودند ،اظهار کرد :س��رانجام با تهیه
مدارک علمی به دست آمده در آزمایشگاه
فیزیک جنایی پلیس آگاهی استان اصفهان
متهمان که چارهای جز اعتراف نداش��تند
به  ۱۶فق��ره کالهبرداری با ش��یوه صدور
چکهای مسروقه اقرار کردند.
پلمب کارگاه توليد
آبميوه غير بهداشتی

فرمانده انتظامي استان از کشف يک کارگاه
توليد آبميوه غير بهداش��تي در شهرستان
پاکدشت خبر داد.س��ردار کیومرث عزیزی
در گفتگ��و با پاي��گاه خبري پلي��س ،بیان
داش��ت :مأموران کالنت��ري  13خاتون آباد
شهرس��تان پاکدشت با کسب خبري مبني
ب��ر اينکه ف��ردي در کارگاه خ��ود در يکي
ازمناطق صنعتی شهرس��تان اقدام به توليد
آبميوه به صورت غير بهداشتي و غير مجاز
مي کند ،بررس��ی موضوع را در دستور کار
خود قرار دادن��د .وي افزود :مأموران پلیس
پس از شناسايي کارگاه مذکور و هماهنگي
با مرجع قضائي به محل اعزام و در بازرسي
ص��ورت گرفته  3ه��زار ليتر ان��واع آبميوه
بس��ته بندي ش��ده در ظروف ي��ک و نيم
ليت��ري و نيز  5تن ان��واع ميوه که بصورت
غير بهداشتي نگهداري مي شد ،کشف کردند.

