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سرنخ

چهارشنبه  18اردیبهشت  1392شماره 455

فروشگاههاي زنجيرهاي
قدرت گودرزي ،مديرعامل شركت فروشگاههاي زنجيرهاي شهروند گفت :قرعهكشي
شهروند:
جوايز فروش فوقالعاده نوروزي فروش��گاه شهروند ،دوشنبه  9ارديبهشت ماه برگزار
شد و به  1392مشتري در فروش فوقالعاده نوروزي جايزه تعلق گرفت.

فرمانده انتظامي يگان امداد پليس پايتخت خبر داد

بازداشت جاعل ايران چكهاي جعلي درسعادتآباد
امیر جواهری

جاع��ل «ايران چك» در محدوده س��عادتآباد توس��ط نيروي انتظامي
شناسايي و دستگيري شد .به گزارش خبرنگار همشهري محله و به نقل از
پايگاه اطالعرساني پليس ،سرهنگ «اردشير مطهري» فرمانده يگان امداد
فرماندهي انتظامي تهران درباره جزئيات پرونده دستگيري اين جاعل گفت:
«يكي از تيمهاي گش��ت انتظامي اين يگان هنگام گشتزني در سعادتآباد
براي اجراي طرح امنيت محلهمحور ،به ظاهر فردي كه در حال پرسه زدن
بود ،مش��كوك ش��د ».وي افزود« :مأموران براي بررسي موضوع به مظنون
نزديك ش��دند ،اما او به محض ديدن مأموران متواري شد و بدون توجه به

نظارت بيشتر مأموران انتظامي
درباره بازار تقلب بهويژه جعل چك پول با تعدادي از اهالي محل گفتوگو كرديم تا اگر درخواستي
دارند از طريق همين نشريه به گوش مسئوالن برسانيم .به گزارش خبرنگار همشهري محله،
مهمترين موضوعي كه عموم شهروندان به آن تأكيد دارند نظارت مأموران انتظامي و اطالعرساني
درباره چگونگي تشخيص پولهاي تقلبي است« .سميه رادمنش» 37ساله يكي از اهالي محله
ايوانك است كه درباره گرم بودن بازار تقلب ميگويد« :اين روزها اجناس تقلبي و اسكناسهاي
جعلي اعتماد بين شهروندان و كاسبها را كمرنگ كرده است .البته پليس ،اقدامات مؤثري براي
جلوگيري از جعل اسكناس انجام ميدهد ،ولي بازار تقلب ،نيازمند نظارت بيشتري است ».او با بيان
اينكه مردم بايد هنگام انجام معامله توجه بيشتري داشته باشند و كارهايشان را براساس قانون پيش
ببرند ادامه ميدهد«:اگر عادت كنيم در كارهايمان با وكيل مشورت كنيم ،كار بسيار پسنديدهاي
است و كمتر سرمان كاله ميرود .البته اعتماد و جلب رضايت ديگران يكي از حقوق شهروندي
محسوب ميشود كه بايد به آن عمل كرد».

واژگوني خودروي سواري در بزرگراه نيايش
ناتواني راننده جوان در كنترل
خودروي سواري ،واژگوني و
مصدوميت و محبوس شدن
سرنشينان آن را در بزرگراه نيايش
به دنبال داشت .به گزارش خبرنگار
همشهريمحله،ستادفرماندهي
آتشنشاني تهران با دريافت خبر
وقوع اين حادثه بالفاصله آتشنشانان
ايستگاههاي  94و  74را به بزرگراه
نيايش اعزام كرد« .مسعود صادقي»
فرمانده آتشنشانان اعزامي در اين باره گفت« :يك دستگاه خودروي سواري با 3سرنشين
پس از انحراف از مسير با محافظ كنار بزرگراه برخورد كرد و پس از واژگوني متوقف شد .البته
سرنشين عقب خودرو قبل از رسيدن آتشنشانان از داخل خودرو خارج شده بود و آتشنشانان
پس از ايمنسازي محل با قرار دادن عالئم هشداردهنده براي جلوگيري از حوادث احتمالي،
2سرنشين ديگر را با استفاده از ابزار نجات خارج و براي مداوا تحويل امدادگران اورژانس دادند».

سرقت 14ميلياردي
رازسرقتميليارديازخانهمردثروتمندبادستگيريدامادخيانتكارفاششد.مرد31سالهكه
قصد جداشدن از همسرش را داشت ،قبل از جدايي چكي به مبلغ14ميليارد تومان از منزل پدري
همسرش سرقت كرد .اين داماد جوان كه از سفر رفتن خانواده همسرش سوءاستفاده كرده و دست
به اين سرقت زده بود زماني دستگير شد كه كارآگاهان پليس متوجه شدند سرقت به دست فردي
آشنا رخ داده است .داماد جوان كه با همدستي برادرش اين سرقت را انجام داده بود به هنگام نقد
كردنيكيازچكهايمسروقهتوسطكارآگاهانپايگاهدومآگاهيشناساييودستگيرشد.

اخط��ار پليس به فرار خود ادامه داد كه دقايقي بعد مأموران او را دس��تگير
كردند .در طول مسير مأموران متوجه شدند متهم هنگام فرار ،بستهاي را دور
انداخته است كه با تجسس محل ،بسته را پيدا كردند».فرمانده يگان امداد
پايتخت ادامه داد« :در بازرس��ي از متهم با نام «عبداهلل» يك قبضه چاقو و
2دس��تگاه تلفن همراه و در بازرسي بسته دور انداخته شده 148فقره ايران
چك 50هزار توماني تقلبي كش��ف شد ».سرهنگ مطهري گفت« :مأموران
با هدف تكميل پرونده و تحقيقات بيشتر درخصوص جرايم احتمالي ديگر،
متهم را به پايگاه دوم پليس آگاهي تهران بزرگ منتقل كردند».

درخواست
راهكار

چگونگي شناسايي پولهاي تقلبي
كارشناساننيرويانتظاميمنطقهدربارهتشخيصاسكناسهايتقلبياطالعاتخوبيدر
اختيار ما قرار دادند كه خوب است شما هم درباره آن بيشتر بدانيد« :شايد رايجترين روشي
كه بيشتر مردم براي تشخيص اصل بودن اسكناسها از آن استفاده ميكنند ،باال نگه داشتن
پولهاي كاغذي و تالش براي ديدن به اصطالح «نخ اسكناس» است ،اما افراد بايد توجه كنند
كه پولهاي تقلبي هم اين نخها را دارند ».يكي از راههاي شناسايي اسكناسهاي تقلبي ،تاباندن
اشعه ماورايبنفش به اسكناس است .با اين كار ،نخهاي نامرئي امنيتي كه بهصورت رشتههاي
تكهتكه در سراسر اسكناس پراكنده شدهاند ،نمايان ميشود .اگر به اشعه ماوراي بنفش دسترسي
نداريد ،در بازار ماژيكهاي مخصوص تشخيص اسكناسهاي اصل موجود است .خاصيت اين
ماژيكها اين است كه تنها روي اسكناسهاي تقلبي رنگ پس ميدهند .در واقع اگر ماژيكي كه
در اختيار داريد روي اسكناسهايتان نقش ايجاد نكرد ،يعني پو ل شما اصل است.

سرعت
بي احتياطي

تعقیب

نجات كارگر معلق
بيتوجهيبهاصولايمنيهنگام
كار در ارتفاع ،گرفتار شدن كارگر
جوان را روي اسكلت فلزي ساختمان
در حال ساخت به دنبال داشت .به
گزارشخبرنگارهمشهريمحلهستاد
فرماندهيآتشنشانيتهران،ساعت
 16:34با دريافت خبر وقوع اين حادثه
بالفاصلهآتشنشانانايستگاه 10و
نجات 3را به محل حادثه در شهرآرا،
خيابان 17اعزام كرد« .اصغر عبادي»
رئيسايستگاهآتشنشاني49درباره
وقوع اين حادثه گفت« :يك كارگر جوان و بيتجربه بر روي اسكلت فلزي ساختمان هفت طبقهاي
در حال نصب تيرك آهني بوده كه به دليل بياحتياطي و سهلانگاري در انجام كار و رعايت نكات
ايمني تيرك فلزي با پايش برخورد و از آن ناحيه دچار آسيبديدگي شد ».وي افرود« :اين كارگر
23ساله در طبقه پنجم ساختمان معلق ماند و با توجه به ضربه وارد شده قادر به حركت نبود.
آتشنشانان پس از ايمنسازي محل حادثه و با رعايت تمام نكات ايمني با بهكارگيري تجهيزات ويژه
نجات ،مصدوم را سالمت به سطح ايمن خيابان انتقال دادند و پس از تحويل مصدوم به امدادگران
اورژانس و دادن تذكرات ايمني به مالك و ديگر كارگران به مأموريت خود پايان دادند».وي افزود« :بر
اثر اين برخورد ،راننده از قسمت سر و صورت دچار مصدوميت شده بود كه آتشنشانان بيدرنگ
پس از ايمنسازي محل با قرار دادن عالئم هشداردهنده و قطع سيستم برق خودروي سواري و
جلوگيري از نشت بنزين ،راننده را براي مداوا در اختيار امدادگران اورژانس قرار دادند».

