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عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس:

در كشور ما به مصرفكننده
خودرو ظلم ميشود

13

«درشورايمليرقابتتاكنونجلساتمتعدديرادرخصوصقيمتخودروبرگزار
ش��ده ،اما تا اين لحظه خروجي خاصي از اين جلسات حاصل نشده است ».عضو
كميس��يون برنامه و بودجه مجلس شوراي اس�لامي گفت« :بر اساس برنامههاي
كارشناس��ي صورت گرفته توس��ط ش��وراي رقابت و به رغم ادعاي خودروسازان

قطعهسازان ،نرخ ارز بر قيمت خودرو تأثير چنداني ندارد« ».عيسي امامي» با اشاره
بهمشكالتشركتهايخودروسازدرزمينهنقدينگيودرنتيجهافتتوليدخودرو
گفت«:دولتبايدازصنعتخودروسازيحمايتكنددرحاليكهدركشورمابهجاي
حمايتازاينصنعتبهمصرفكنندهخودروظلمميشود».

در پاركينگ مسكوني محله مرزداران رخ داد

آتشسوزي خودروي سواري در طبقه منفي يك
امیر جواهری

آتشس��وزي خ��ودروي س��واري در بلوار
مرزداران با تالش آتشنشانان مهار و خاموش
ش��د .به گزارش خبرنگار همشهري محله ،در
پ��ي تماس س��اكنان يك س��اختمان 5طبقه
ب��ا س��امانه  125مبني بر بروز آتشس��وزي
يك دس��تگاه خ��ودرو س��واري در پاركينگ
ساختمانش��ان ،س��تاد فرماندهي آتشنشاني
تهران ،آتشنش��انان ايس��تگاه  10را به محل
حادثه در خيابان م��رزداران ،خيابان اطاعتي
جنوبي ،كوچه نس��ترن اعزام ك��رد« .مهران
محمودي» افس��ر آماده منطقه 2عمليات كه
در مح��ل حادث��ه حضور داش��ت در اين باره
گفت« :با رسيدن آتشنشانان به محل حادثه
يك س��اختمان مسكوني 5طبقه ديده ميشد

ك��ه در طبقه منف��ي يك آن ،يك دس��تگاه
خ��ودروي س��واري به دلي��ل نامعل��وم دچار

آتشسوزي ش��ده و دود ناشي از آتشسوزي
نيز طبق��ات را فرا گرفته بود».وي افزود« :در

مشاوره

نميدانستيم چه كار كنيم!

شهروند

«امين محمدي» يكي از اهالي اين ساختمان درباره چگونگي حادثه ميگويد« :در
خانه سرم به كارم گرم بود كه يك دفعه متوجه شدم داخل اتاق پر از دود شده؛
ابتدا فكر كردم غذا سوخته است به همين دليل به سرعت به طرف آشپزخانه رفتم،
ولي بعد متوجه سر وصداي همسايه در حياط شدم كه با شتاب به اين طرف و آن
يدانستيم براي خاموش كردن آتش خودرو
طرف ميدويد .وقتي به كمكش رفتم نم 
چهكاري بايد انجام دهيم .فقط به ذهن يكي از همسايه رسيد كه به آتشنشاني زنگ
بزنيم .زمان زيادي طول نكشيد كه آتشنشانان رسيدند .بزرگترين شانسي كه آورديم
اين بود كه ماشين منفجر نشد وگرنه كل ساختمان از بين ميرفت».وي ميافزايد:
«ساختمان ما از نظر سيستم ايمني در حد صفر است .نه كپسول آتشنشاني داريم و
نه سيستم خاموشكننده و اخطار آتشسوزي در طبقات نصب شده است .اگر يكي از
اينها بود اينقدر خسارت وارد نميشود».

واژگوني ماكسيما در بزرگراه حكيم
برخورد خودروي سواري با گاردريل حاشيه بزرگراه حكيم واژگوني خودروي سواري و
مصدوميت راننده را در پي داشت .به گزارش خبرنگار همشهري محله ،در پي تماس
شهروندان با سامانه 125مبني بر واژگوني يك دستگاه خودروي سواري ماكسيما در مسير
شرق به غرب بزرگراه حكيم ،ورودي شيخ فضلاهللجنوب ،ستاد فرماندهي آتشنشاني تهران،
زنگ ايستگاه 10را به صدا درآورد و آتشنشانان به محل حادثه اعزام شدند.
«فرهاد اميرسرداري» فرمانده اعزامي آتشنشانان در اين باره گفت« :يك دستگاه خودروي
سواري ماكسيما در مسير ورودي شيخ فضلاهللدر حال حركت بود كه به علت نامعلومي پس
از برخورد با گاردريل حاشيه بزرگراه ،واژگون و راننده مصدوم اين خودرو با كمك رانندگان
عبوري از داخل اتاقك خودرو خارج شده بود».
وي افزود« :آتشنشانان بالفاصله با گذاشتن عالئم هشداردهنده و ايمن كردن محل حادثه
و قطع برق خودرو ،ابتدا آن را به حالت اوليه درآوردند و سپس آن را به حاشيه ايمن بزرگراه
انتقال دادند ».علت اين حادثه توسط راهنمايي و رانندگي در حال بررسي است.

اين عمليات آتشنش��انان به دو گروه تقسيم
ش��دند؛ گ��روه اول با قطع برق خ��ودرو با به
كارگيري تجهي��زات خاموشكننده ،آتش را
مه��ار و خاموش كردند .در اين فاصله گروهي
ديگ��ر از آتشنش��انان براي نجات محبوس��ان
احتمالي به جست وجو در طبقات پرداختند و
دو نفر از ساكنان ساختمان را كه در طبقه پنجم
محبوس ش��ده بودند به پايين منتقل كردند و
تحوي��ل امدادگران اورژان��س دادند».محمودي
خاطرنشان كرد« :آتشنشانان با استفاده از فن
تخليه هوا ،دود را از داخل س��اختمان تخليه
و تذك��رات ايمن��ي الزم را به س��اكنان ارائه
كردند ».كارشناسان علتيابي آتشنشاني در
حال بررسي علت بروز اين حادثه هستند.

اهميت كپسول آتشنشاني
يكي از نيازهاي اساسي منازل و محل
كار كپسول آتشنشاني است .اگر با اين
وسيلهآشناييداشتهباشيمميتوانيم
با استفاده درست از آن حريق را مهار
كنيم.كارشناسانآتشنشانيمنطقه
درباره اهميت كپسول آتشنشاني و
نحوه مواجهه با سوانح آتشسوزي
ميگويند«:ازكپسولهايآتشنشاني
فقط در آتشسوزيهاي مختصر
ميتوان بهرهگرفت ،زيرا حاوي مقدار كمي از مواد خاموشكننده آتش هستند .در
آتشسوزيهاي بزرگتر نياز به تجهيزات بزرگتري از قبيل ماشين آتشنشاني و
افراد متخصص است كه بدانند هر آتشي به وسيله چه چيزي فرو نشانده ميشود؛
اما اگر يك آتشسوزي ناگهاني در منزل يا محيط كارتان به وجود آيد يك كپسول
آتشنشاني ميتواند نجاتدهنده گرانبهايي براي زندگي شما محسوب شود».

سرقت

زنان زورگير در چنگال قانون

سرعت

زنان سارقي كه در قالب مسافرنما در محدوده شهرك قدس(غرب) از رانندگان سرقت ميكردند
توسط مأموران كالنتري اين محدوده دستگير شدند .به گزارش خبرنگار همشهري محله به نقل از
پايگاه پليس ،سرهنگ «مهرزاد بيژن نيا» رئيس كالنتري 134شهرك قدس درباره اين متهمان و
دستگيري آنان گفت« :با توجه به شكايتهاي متعدد مسافربران و تاكسيرانان محدوده شهرك قدس
درخصوص زورگيريهاي انجام شده از جانب دو زن مسافرنما ،اقدامات مأموران اين كالنتري براي
شناسايي متهمان آغاز شد ».وي افزود« :همزمان با آغاز تحقيقات ،بروشورهاي هشداردهنده در اين
محدوده توزيع شد و تيمهاي عملياتي اقدام به گشتزني در محدوده كردند تا اينكه مأموران پليس زن
اين كالنتري موفق شدند دو زن سارق زورگير را كه مشخصات آنان با مشخصات ارائه شده از جانب
مالباختگان همخواني داشت شناسايي و تحت تعقيب قرار دهند».
رئيس كالنتري  134شهرك قدس اظهار كرد« :متهمان طي بازجوييهاي انجام شده خود را
«سميرا» و «مهري» معرفي و به جرم خود مبني بر زورگيري و سرقت از رانندگان در محدوده غرب
تهران اعتراف كردند .آنها با تشريح جزييات سرقتها پس از تكميل پرونده براي تحقيقات بيشتر به
اداره آگاهي تهران بزرگ منتقل شدند .اين درحالي بود كه تعداد زيادي شكايت از جانب مالباختگان
در پرونده آنان مشاهده ميشد».

