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سرنخ

شهرداري ناحيه 6انجام داد

شنبه  18خرداد  1392شماره 459

نهرهاي روباز و بس��ته خيابانهاي پرچم و رودكي ش��مالي اليروبي شد .به
گزارش خبرنگار همش��هري محله ،اين اقدام توس��ط اداره خدمات ش��هري
ناحيه 6براي كاهشآلودگيهاي زيستمحيطي و جلوگيري از آبرفتگيهاي
فصلي و جلوگيري از تجمع زباله در نهرها و جويهاي خيابانهاي رودكي

اقدامات متنوع شهري
و فرهنگي

و پرچم انجام شد .بخش ديگر فعاليتهاي ناحيه 6در هفته گذشته در حوزه
فرهنگ��ي و برپاي��ي كالس مهارتهاي زندگي در خانه س�لامت توحيد بود.
اين خانه س�لامت با هدف آشنايي ش��هروندان با مهارتهاي زندگي اقدام به
برگزاري كالسي در مجموعه كرد كه با استقبال اهالي مواجه شد.

آتشنشانان بار ديگر باعث نجات جان چند نفر از اهالي شدند

تالش ناجيان  125براي نجات  7شهروند
آتشس��وزي پاركينگ س��اختمان شهرك
قدس(غرب) با نجات  7شهروند و كودك 5ماهه
به خير گذشت .به گزارش خبرنگار همشهري
محله ،در پي تماس همسايگان با سامانه 125
مبني بر بروز آتشس��وزي در پاركينگ ،ستاد
فرماندهي آتشنشاني تهران زنگ ايستگاههاي
 58 ،43 ،25و گ��روه ام��داد و نج��ات 3را به
صدا درآورد .با اعالم اين خبر آتشنش��انان به
همراه خودروي پشتيبان ايستگاه  ،10نردبان
و خودروي حامل دس��تگاههاي تنفس��ي را به
محل حادثه در ش��هرك قدس(غرب) ،خيابان
سپهر اعزام ش��دند .در اين حادثه آتشنشانان

امیر جواهری

ب��ه  2گ��روه تقس��يم
ش��دند و گروه��ي ب��ه
جستوجوي محبوسان
در طبقات پرداختند و
موفق ش��دند در همان
لحظات اوليه  7شهروند
را ك��ه  5م��رد و 2زن
بودند ب��ه پايين انتقال
و تحوي��ل امدادگ��ران
اورژانس دهند .در ميان
محبوسان آتشس��وزي يك دختر  5ماهه نيز
بود كه از طريق نردبان به پايين منتقل شد.

در اين حادثه گروهي
ديگ��ر از آتشنش��انان
به س��رعت ب��رق و گاز
س��اختمان را قط��ع
كردن��د و ب��ا كش��يدن
لولهه��اي آبده��ي و
چندين خاموشكننده،
ش��علههاي س��ركش را
محاصره كردند« .مهدي
داوري» مدي��ر منطقه
 4عملي��ات درباره علت به وج��ود آمدن حادثه
گفت« :در بررسيهاي اوليه معلوم شد 2دستگاه

همه محلهاي

اهميت كپسول آتشنشاني

مشاوره

يكي از نيازهاي اساسي منازل و محل كار كپسول آتشنشاني است؛ اگر با اين وسيله آشنايي داشته
باشيم ،ميتوانيم با استفاده درست از آن حريق را مهار كنيم .كارشناسان آتشنشاني منطقه درباره
اهميت كپسول آتشنشاني و نحوه برخورد با سوانح آتشسوزي ميگويند كپسولهاي آتشنشاني را
فقط در آتشسوزيهاي مختصر ميتوان بهره گرفت ،زيرا حاوي مقدار كمي از مواد خاموشكننده
آتش هستند .در آتشسوزيهاي بزرگتر نياز به تجهيزات بزرگتري از قبيل ماشين آتشنشاني
و افرادي متخصص است كه بدانند هر آتشي بايد به وسيله چه وسيلهاي خاموش شود؛ اما اگر
يك آتشسوزي ناگهاني در منزل يا محيط كارتان به وجود آيد ،يك كپسول آتشنشاني ميتواند
نجاتدهنده فوقالعاده گرانبهايي براي خانه و زندگي شما محسوب شود.

سارق خودرو با هوشياري پليس بازداشت شد
سارق خودرو و لوازم داخلي خودرو
توسط مأموران كالنتري118
ستارخان دستگير شد .به گزارش
خبرنگارهمشهريمحله،سرهنگ
«اميرحسينرضايي»،رئيسكالنتري
 118ستارخان ،درباره دستگيري
سارق خودرو و لوازم داخلي آن در
محدوده ستارخان گفت« :يكي از
تيمهاي گشت اين كالنتري هنگام
گشتزني در محدوده خيابان خسروان،
متوجه مشخصات مخدوش يك دستگاه خودروي قرمز رنگ شدند و مشخصات آن را از مركز
پيام پليس استعالم كردند .به اينترتيب ،مشخص شد اين خودرو مدتي پيش از محدوده
مرزداران به سرقت رفته و اكنون مأموران كالنتري  139مرزداران در پي يافتن سارق اين
خودرو هستند ».سرهنگ رضايي بيشتر توضيح داد« :مأموران بالفاصله براي شناسايي و
دستگيري سارق خودرو اقدام كردند و خودروي مذكور را تحت نظر گرفتند تا اينكه حدود
نيم ساعت بعد فردي مشكوك درحالي كه چند وسيله و لوازم داخلي خودرو را حمل ميكرد
به خودرو نزديك شد و با مراقبت فضاي اطراف خود ،سوار خودرو شد .مأموران ،اين مرد را
بازداشت كردند و در همان محل تحت بازجويي قرار دادند .او خود را «مهدي» معرفي كرد
و گفت خودرو را در محدوده مرزداران سرقت كرده است و از آن براي سرقت لوازم داخلي
خودروها استفاده ميكند ».اين متهم به كالنتري منتقل و پس از اعتراف به جرم و توضيح
مجدد سرقتهايش به پايگاه دوم پليس آگاهي تهران بزرگ انتقال داده شد».

خودروي س��واري طعمه شعلههاي آتش شده و
آتش و حرارت ناشي از آنها به 2خودروي سواري
ديگر س��رايت كرده و قطعات پالس��تيكي آن از
بين رفته اس��ت و دود غليظ ناشي از آن طبقات
ساختمان را فرا گرفته بود».وي افزود« :مأموران
ام��داد نجات در كوتاهترين زمان ممكن ،آتش را
مهار و خاموش كردند و پس از ايمنسازي محل
حادثه و تخليه دود به وسيله فن هواده به عمليات
خود پايان دادند .خوش��بختانه در اين حادثه با
حضور و عمليات به موقع آتشنشانان به هيچكس
آسيب جدي وارد نشد و ساكنان ساختمان دچار
دود گرفتگي شدند».

همياري همسايه
«معصومه عليجاني» يكي از اهالي محله شهرك قدس(غرب) است .او درباره وقوع
اين حادثه ميگويد« :اين آتشسوزي دود زيادي راه انداخته بود ،طوري كه از خيابان
سپهر متوجه آتشسوزي شدم .اولش فكر كردم خانه خودمان آتش گرفته است و به
همين دليل به سرعت خودم را به آنجا رساندم .اما خانه همسايهام آتش گرفته بود؛
از اينكه وسيلهاي نداشتم و نميتوانستمكاري انجام دهم ،ناراحت هستم .تنهاكاري
كه از دستم برآمد ،اين بود كه با آتشنشاني تماس بگيرم ».او ميگويد« :اي كاش در
تمام محلهها وسيله امداد و نجات بود و ما با نحوه استفاده آن آشنايي داشتيم .اين
باعث ميشود خسارتهاي مالي و جاني به حداقل برسد و در مواقع ضروري به داد
همسايههايمان برسيم».

امنيت
بي احتياطي

منزل مسكوني طعمه حريق شد
بي احتياطي و اشتباه در استفاده از
گاز پيك نيكي ،يك منزل مسكوني
را به آتش كشيد .به گزارش خبرنگار
همشهريمحله«،محمودكبودبند»
فرماندهآتشنشاناناعزاميدرباره
چگونگي وقوع و نحوه امدادرساني
اين حادثه گفت« :ستاد فرماندهي
آتشنشاني ،ساعت 11:27خبر
وقوع آتشسوزي يك ساختمان
مسكوني را در محدوده پل حكيم،
كوچه نسترن به ايستگاه  55اعالم
كرد و مأموران آتشنشاني بالفاصله به محل حادثه رفتند .اين حادثه در طبقه اول يك ساختمان
4طبقه به هنگام خشك كردن رطوبت كمد ديواري رخ داده بود كه موجب سرايت شعله به
لباسها ،رختخواب و ديگر نقاط اين واحد مسكوني شده بود».وي درباره نحوه امدادرساني توضيح
داد« :آتشنشانان پس از ايمنسازي محل با قطع برق و گاز ساختمان و به كارگيري تجهيزات
كامل فردي و استفاده از تجهيزات خاموشكننده ،شعلههاي آتش را كام ً
ال خاموش و مهار
كردند».كبودبند با اعالم اينكه در جريان آتشسوزي هيچ يك از ساكنان ساختمان صدمهاي
نديدند ،تأكيد كرد كه نيروهاي عمليات آتشنشاني در پايان كار اقدام به تهويه و تخليه كامل دود
و خارج كردن كپسول پيك نيكي از محل كردند.

