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سرنخ

معاون توانمندسازي سازمان رفاه
شهرداري تهران اعالم كرد

ايجاد زمينه رقابت سالم
براي كارآفرينان

چهارشنبه  6شهریور  1392شماره 471

مع��اون توانمندس��ازي و مش��اركتهاي مردم��ي س��ازمان رف��اه ،خدمات و
مش��اركتهاي اجتماع��ي ش��هرداري تهران از اجرايي ش��دن طرح «ش��بكه
بازاريابي و فروش» خبر داد .به گزارش خبرنگار همش��هري محله« ،رمضان
لطف��ي» در اي��ن باره گف��ت« :يك��ي از موضوعات مه��م و اساس��ي در حوزه

كس��ب و كار بهويژه بنگاههاي اقتصادي ،بازاريابي و ش��ناخت بازار است كه
خوش��بختانه مديريت شهري در حمايت از كس��ب و كار و صاحبان كسب و
كار با برپايي بازارچهها و مراكز فروش و ارائه دورههاي آموزش و مش��اوره
در اين زمينه از موضوع كارآفريني و كارآفرينان همواره حمايت كرده است».

به همت مأموران كالنتري ستارخان انجام شد

شناسايي سارق هنگام سوختگيري
امیر جواهری

س��ارقان خودروهاي محدوده ستارخان
توس��ط مأموران كالنتري  811دس��تگير
شدند .به گزارش خبرنگار همشهري محله
س��ركالنتر دوم پليس پايتخت در توضيح
جزيي��ات پرون��ده س��ارقات خودروه��اي
محدوده س��تارخان گف��ت« :مدتي پيش
يكي از شهروندان ساكن محدوده ستارخان
با مراجعه به مأموران كالنتري  811سرقت
خودروي ش��خصياش را از مقابل منزلش
اعالم كرد .پرونده اين ش��كايت در اختيار
مأم��وران كالنتري قرار گرفت».س��رهنگ
«رضا جوانمرد» ،افزود« :مأموران كالنتري
ب��راي پي��دا كردن س��رنخي از س��ارق يا
سارقان ،مشخصات خودروي مسروقه را به
يگانه��اي انتظامي و راهنمايي و رانندگي
مستقر در محدوده اطالع دادند و تيمهاي
عملياتي ب��راي پيدا كردن خودرو اقدام به
بررسي همه جانبه در محدوده كردند».به

گفت��ه وي ،اقدامات ادامه داش��ت تا اينكه
مأم��وران انتظام��ي مس��تقر در محدوده
س��تارخان خودرويي را مشابه با خودروي
مس��روقه در جاي��گاه س��وخت مش��اهده

راههاي ساده براي جلوگيري از سرقت خودرو

كردند و رانن��ده را زير نظر گرفتند .راننده
مظن��ون پس از س��وختگيري به س��مت
خيابان كوثر حركت كرد .س��ركالنتر دوم
پايتخت گفت« :مأموران مظنون را تعقيب

مشاوره

مطمئن باشيد اگر نكات ايمني نگهداري از خودرو را رعايت كنيد احتمال سرقت
وسيله نقليهتان به كمترين حد ميرسد .كارشناس انتظامي منطقه براي كاهش سرقت
وسايل نقليه ميگويد« :از پارك خودرو در خيابانها و كوچههاي خلوت خودداري
شود و هنگام پياده شدن از خودرو و دور شدن از آن حتي در كمتر از چند دقيقه،
حتماً آن را خاموش كنيد و سوئيچ را برداريد .نكته بعدي اينكه بهتر است اتومبيل
خود را در پاركينگ عمومي پارك و رسيد دريافت كنيد .همچنين شهروندان بايد
قبل از خريد خودرو يا قولنامه آن نظر كارشناسان رسمي را درباره خودرو و مدارك
آن جويا شوند».

برخورد خودروي سواري با گاردريل بزرگراه
برخورد خودروي سواري پيكان با گاردريل حاشيه بزرگراه شهيدهمت يك مصدوم به جاي گذاشت.
به گزارش خبرنگار همشهري محله ،با تماسهاي مكرر شهروندان با سامانه 125آتشنشاني ،مأموران
ايستگاه 11به محل حادثه در شرق به غرب بزرگراه شهيدهمت اعزام شدند .فرمانده آتشنشانان گفت:
«در اين حادثه يك دستگاه پيكان سواري كه 6سرنشين داشت به علت نامعلومي از مسير مستقيم
منحرف و پس از برخورد با گاردريل حاشيه بزرگراه ،بر گاردريل فلزي كشيده و متوقف شد».

و قبل از اينكه وارد خانه ش��ود ،بازداش��ت
كردن��د .اين فرد كه «س��ينا» نام داش��ت
با ديدن مأموران دس��تپاچه ش��د و سعي
كرد با ايج��اد درگيري از محل بگريزد كه
توسط مأموران ،غافلگير و همراه خودروي
مسروقه به كالنتري 811ستارخان منتقل
شد».وي تصريح كرد« :متهم در كالنتري
در بازجوييهاي انجام ش��ده به جرم خود
اعت��راف و عن��وان ك��رد كه خ��ودرو را با
كمك يكي از دوس��تانش به نام «دامون»
سرقت كرده اس��ت .براين اساس تيمي از
مأم��وران با راهنماييه��اي متهم به منزل
همدس��تش مراجعه و او را بازداش��ت و به
كالنت��ري منتقل كردند .اين متهم به جرم
خود اعتراف و پس از تكميل پرونده هر دو
به پايگاه دوم پلي��س آگاهي تهران بزرگ
منتقل ش��دند و خودروي مسروقه پس از
صورتجلسه به مالك آن بازگردانده شد».

خودروي خود را به قفل پدال و سوئيچ مخفي و ديگر سيستمهاي ايمني مجهز و قبل از خروج
از خودرو حتماً شيشهها و قفل درها را بررسي كنيد.

بي احتياطي
«مهدي نيكنام» درباره نحوه امدادرساني در اين حادثه رانندگي توضيح داد« :آتشنشانان به محض رسيدن
به محل حادثه با ايمن كردن و قرار دادن عالئم هشداردهنده در اطراف محل تصادف و قطع برق باتري،
از بروز حادثه احتمالي جلوگيري كردند».اين فرمانده آتشنشاني با بيان مجروح شدن يكي از سرنشينان
خودرو به نام «صغري الف» 65ساله عنوان كرد«:مصدوم پس از حضور امدادگران اورژانس به مركز درماني
انتقال يافت و علت اصلي حادثه توسط عوامل راهور در حال بررسي است».

