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با حضور سازمان ميادين ميوه و ترهبار
برگزار شد

ششمين جشنواره توزيع
و پخش كشور

گزارش ویژه
شش��مين جش��نواره توزيع و پخش كش��ور با حضور س��ازمان ميادين
مي��وه وترهب��ار ش��هرداري ته��ران بهعن��وان بزرگتري��ن توزيعكننده
مويرگي كش��ور در مركز همايشهاي بينالمللي برج ميالد برگزار ش��د.
ب��ه گزارش خبرنگار همش��هري محل��ه ،اين همايش در 3بخش ،ش��امل

بررسي معضالت امنيتي برخي از محلههاي منطقه
در گفتوگو با رئيس كالنتري 137كوي نصر

در كمترين زمان
به شكايت مردم
رسيدگي ميكنيم
پارسا مهر

درست است كه فقط يك روز و هفته به نامشان سند خورده است ،اما كارش طوري است كه هميشه

خيلي از ما به نوعي با آنها سرو كار دارند .اص ً
ال اگر آنها نباشند هيچ اميدي به برقراري نظم و امنيت
در جامعه نخواهد بود .بهويژه اين روزها كه همه دغدغهشان رضايت شهروندان شهر و محلههايش
اس�ت تا در هيچ كوچهاي از شهر كسي احساس ناامني نكند .راستش را بخواهيد قرار بود در هفته
نيروي انتظامي سراغ سركالنتر منطقه برويم وريز و درشت معضالت امنيتي منطقه را بررسي كنيم،
اما به دليل سفر زيارتي«حسين جوانمرد» اين گفتوگو انجام نشد .براي همين سراغ سرهنگ «اكبر
فيضي» رفتيم تا با او كه به تازگي س�كان هدايت كالنتري  137كوي نصر(گيش�ا) را برعهده گرفته
درباره مش�كالت انتظامي اهالي اين محدوده و برنامههايش صحبت كنيم .در اين گزارش  4مشكل
مهم اهالي محدوده كوي نصر مطرح شد و سرهنگ فيضي درباره راهكارها و برنامههاي كاهش اين
مشكالتگفت.
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كنفران��س مديري��ت نظ��ام توزي��ع و پخش ،اه��داي تندي��س ديموند و
نمايش��گاه توزيع و پخش كشور برگزار ش��د .نظام توزيع و پخش ،يكي
از اركان مه��م اقتص��ادي هر جامعه و قرن حاض��ر را ،رقابت و تمايز در
توزي��عوپخ��شميدان��د.

مشكل اول
كارتون خوابها
حتي اگر فقط يك بار
صبح زود يا شبها از اين
محله عبور كرده باشيد به
خوب��ي ميدانيد كه يكي
سرهنگاكبرفيضي
از مش��كالت اهال��ي اين
محله ،حضور كارتنخوابهاست .سرهنگ فيضي در پاسخ
به مشكل كارتنخوابهاي اين محدوده توضيح ميدهد:
«از مردم درخواس��ت ميكنم در صورت مواجه ش��دن با
هر مش��كلي تلفني با كالنتري يا  110تماس بگيرند تا در
كوتاهترين زمان ممكن رسيدگي كنيم ».او به طرح مشاركتي با شهرداري در اشاره ميكند و ميگويد« :با
همكاري شهرداري در مدت 7روز نخست مهرماه بيش از 15كارتون خواب محدوده را جمعآوري كرده
و به عوامل س��امانه  137تحويل دادهايم .به هرحال حل مش��كل مردم يكي از دغدغههاي پليس است و
تدابير ويژهاي براي رفع اين مشكل خواهيم انديشيد تا به كلي حل شود».
مشكل دوم
سگ بازي و امنيت بوستان گفتوگو
اص ً
ال نيازي به مقدمه چيني نيس��ت ،چرا كه خيلي از
شما بهتر از ما درباره وضيت بوستان گفتوگو از نظر وجود
سگهاي خانگي خبر داريد .رئيس كالنتر پايگاه انتظامي
137نصر (گيشا) درباره طرح امنيت و جمعآوري سگبازي
در بوس��تان گفتوگ��و ميگوي��د« :طرح ارتق��اي امنيت
بوس��تان گفتوگو حتماً انجام ميش��ود و به درخواس��ت
مردم نظارتها و گش��تهاي بيش��تري براي اين بوستان
در نظر ميگيريم .در هر صورت ما وظيفه داريم آس��ايش
و امني��ت را در همه اماكن عمومي و تفريحي ايجاد كنيم.
اما وضعيت س��گ بازيهاي اين بوستان به پليس امنيت
مرب��وط ميش��ود و حتماً اين موضوع را ب��ا اين واحد مطرح خواهيم كرد .اهالي مطمئن باش��ند كه در
نخستين و كوتاهترين زمان به مسئله رسيدگي ميشود».

نكاتي كه اهالي بايد رعايت كنند
خودروهايتان را در پاركينگ بگذاريد و در صورت پارك در خيابان از قفل پدال استفاده كنيد.
وسايل وسوسهانگيز براي سارقان مثل كيف پول و مدارك را داخل اتومبيل و جلوي چشم نگذازيد.
جاي مدارك خودرو ،داخل جيب است؛ جاي اين مدارك زير آفتابگير و داشبورد ماشين نيست .در
بيشتر موارد تا زماني كه مالك ،سرقت را به كالنتري اعالم كند سارق با اين مدارك ميگريزد.
 بيشتر خانههايي كه در طبقه اول و دوم منطقه قرار دارند ،حفاظ آهني ندارند .براي تأمين امنيت منزلتان
از حفاظ استفاده كنيد.

یاد یار

وقت��ي انقالب اس�لامي به پيروزي رس��يد برخي بدخواهان
ت�لاش كردند با عمليات مس��لحانه ،فضاي كش��ور را ناامن
جلوه دهند و امنيت را برهم زنند .در اين هنگام
جوانان��ي بيادعا با نيت حفظ امني��ت در جامعه و
ارزشهاي نظام ،لباس رزم بر تن كردند ،س�لاح
در دس��ت گرفتن��د و در براب��ر اقدامات
تروريس��تي ،مردان��ه ايس��تادند .هنوز
درگيريه��ا در داخل به پايان نرس��يده
بود كه دش��منان از سمت مرز هم براي
م��ال وجان ايرانيان دن��دان تيز كردند و
همان مردان ايثارگر عازم جبههها شدند.
ني��روي انتظامي در محدوده س��ركالنتري دوم،
درمنطقه ما82 ،ش��هيد تقديم راه امنيت كرده
اس��ت كه برخي از آن��ان در عمليات ش��هري و
برخ��ي نيز در مرزها به ش��هادت رس��يدهاند.
در اي��ن گ��زارش ي��ادي از تع��دادي از اي��ن
ش��هدا كردهايم كه زماني ب��راي حفظ امنيت
منطقهمان تالش ميكردند.

غالمحسينعليزاده

شهيد انقالب

«غالمحسين عليزاده» شهيد ديگري است كه
زماني ساكن محلهمان بود و در روزهاي مبارزه
مردم در سال  57به نيروهاي انقالبي پيوست و
12بهمن 1357در تهران به شهادت رسيد.

