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تسهيل رسيدگي به پروندههاي سرقت از مسافران نوروزي
فارس| جانشين پليس آگاهي ناجا از تسهيل رسيدگي پرونده سرقت از مسافران نوروزي خبر داد و گفت :مالباختگان پس از تشكيل پرونده در محل وقوع سرقت ميتوانند ادامه خدمات انتظامي و قضايي خود را
از استان محل سكونتشان پيگيري كنند .سردار مسعود منفرد افزود :ارجاع پرونده به محل سكونت مالباخته حداكثر ظرف  24ساعت توسط ماموران به ادارههاي مبارزه با سرقت استانها ارسال ميشود .پليس
آگاهي محل سكونت مالباخته نيز با دريافت گزارش سرقت ارسالي از استان محل وقوع ،ضمن پيگيريهاي الزم براي كشف اموال مسروقه در صورت شناسايي سارق ،شاكي را مطلع ميكنند.

سرخط خبرها

پليس

زمين لرزه در صبح روز جمعه س�ه بار اس�تان
فارس را لرزاند .آنا
جانش�ين ريي�س پليس ويژه ش�رق اس�تان
تهران از كش�ف  13فقره زورگي�ري در ورامين
خبر داد و گفت :يكي از زورگيران توسط پليس
دستگير شد .برنا
در واژگوني مينيبوس در جاده خاوران  8نفر
زخمي شدند .تسنيم
با انهدام يك باند حرفهاي قاچاق مواد مخدر،
يك محمول�ه  812كيلوگرمي ترياك روز جمعه
در شهرس�تان ترب�ت حيدريه كش�ف و ضبط
شد .ايرنا
حادثه واژگوني اتوبوس خط واحد ش�هري در
ش�يراز و واژگون�ي خودروي س�واري در محور
آباده – شورجس�تان در ش�مال استان فارس 2
كشته و  20مصدوم برجاي گذاشت .ايرنا

هشدارهاي نوروزي

يك كارگر در ريزش آوار
جان باخت

ميزان| براثر ريزش آوار در احمد آباد مس�توفي
تهران يك كارگر  20ساله جان باخت .اسماعيل
فراهاني؛ معاون عمليات اورژانس تهران گفت :در
س�اعت  16:10عصر پنجشنبه حادثه ريزش آوار
در منطقه گلزار حس�نآباد احمدآباد مستوفي
به اورژانس تهران اعالم شد .اين كارگر افغان زير
آوار گرفتار شده بود كه با خارج كردن او مشخص
شد كه جان باخته است.

سقوط داربست در تهران
حادثه آفريد

ايسنا| سخنگوي سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني
ش��هر تهران از سقوط داربست س��اختماني روي پنج
دستگاه خودروي س��واري در بلوار فرحزادي خبر داد.
سيد جالل ملكي گفت :اين حادثه در يك ساختمان ۵
طبقه در حال ساخت اتفاق افتادكه در پي آن به داليل
نامشخصبخشيازداربستهاياينساختمانتخريب
و روي  ۵خ��ودروي س��واري پارك ش��ده در كنار اين
ساختمان سقوط كرده است .ملكي با بيان اينكه در هيچ
يك از اين خودروها سرنش��يني حضور نداشت ،گفت:
تنها يك خانم جوان كه در حال عبور بود از ناحيه سر و
صورت دچار آسيب ديدگي شد كه عوامل اورژانس اين
مصدوم را به مراكز درماني منتقل كردند .اين حادثه در
ساعت ۲۰پنجشنبه شب به سامانه ۱۲۵اطالع داده شد
كه در پي آن ستاد فرماندهي ،آتشنشانان دو ايستگاه را
به محل حادثه كه يك ساختمان در حال ساخت واقع در
بلوار فرحزادي بود ،اعزام كرد .سخنگوي سازمان آتش
نش��اني و خدمات ايمني شهر تهران با بيان اينكه علت
اين حادثه در دس��ت بررسي است ،افزود :آتش نشانان
با همكاري عوامل شهرداري پس از ايمنسازي الزم به
اين عمليات پايان دادند.

دستگيري باند بزرگ سرقت
در كشور

ايس�نا| اعضاي يك باند بزرگ س��رقت در كشور كه
اقدام به س��رقت از منازل ،خودروهاي مدل باال و جعل
اسناد و مدارك از مراكز دولتي و غير دولتي ميكردند،
دستگير شدند .فرمانده انتظامي استان اصفهان گفت:
 21نفر سارق و  20نفر مالخر در اين باند اقدام به سرقت
ميكردن��د .اعضاي اين باند زمينهايي را شناس��ايي و
سند جعلي صادر ميكردند و با همين اسناد جعلي آنها
را به فروش ميرساندند .تعداد  146دستگاه خودرو به
همراه تجهيزات پيشرفته جعل اسناد و مدارك دولتي
از آنها كشف شد .آقاخاني با بيان اينكه تهيه تعدادي از
مهرهاي س��ازمانهاي دولتي نيز در فعاليتهاي اين
باند بود ،افزود :جمع رقم كل س��رقتهايي كه از منزل،
كالهب��رداري و ...ص��ورت گرفته برابر ب��ا پنج ميليارد
تومان و جمع كل س��رقت خودروها دو ميليارد تومان
اس��ت ،همچنين بيش از دو كيلو طال 9 ،كيلو نقره برابر
با  270ميليون تومان كه از منازل س��رقت ش��ده بود،
كشف ش��ده است .وي خاطرنش��ان كرد 700 :برگ از
شناسنامه مدارك جعلي كشف شده است و جمع مبلغ
سرقتي بالغ بر هشت ميليارد تومان بوده است .در سال
جاري بيش از  188باند سرقت و جرايم در سطح استان
توسط كارآگاهان پليس آگاهي استان شناسايي ،كشف
و اعضاي آن تحويل مقامات قضايي شدند.

گزارش

گزارش «اعتماد» از حال و روز كسبه پالسكو
در آخرين شبهاي قبل از عيد

از چادر زدن در مكانهاي
امن تا نگهداري اسناد و
مدارك درجاي مطمئن

نوروز هميش��ه زمان مناسبي براي
مسافرت ،گشت و گذارهاي شهري،
خارج ش��هري ،بازديدهاي خانوادگي و ...اس��ت و
همين موض��وع ميتواند زمان مناس��بي نيز براي
سرقت و حوادث تلخ باشد؛ براي جلوگيري از بروز
حوادث به  10هشدار پليس توجه كنيد:
 10هشدار نوروزي پليس:
 -1پيش از سفر اشياي قيمتي خانه را در محلهاي
امن بگذاريد؛ بهتر است در خانه نقطه جاساز داشته
باشيد .اگر اش��ياي بس��يار قيمتي داريد آنها را در
گاوصندوق نگهداريد.
 -2اف��راد اش��ياي قيمتي خود را در س��فر جابهجا
نكنند و بهتر اس��ت با خود نبرند .اش��ياي قيمتي
بايد در ج��اي مطمئن نگهداري يا به فرد مطمئني
امانت داده شود.
 -3شهروندان از قفل شدن در منازل و گاوصندوقها
اطمينان حاصل كنند.
 -4ب��ه هيچوج��ه خودروهاي خ��ود را در مناطق
خلوت ب��راي رفت��ن ب��ه تفرجگاهها ره��ا نكنيد.
همچنين خودروهاي خود را در مكانهاي مطمئن
و پاركينگها بگذارند.
 -5به هي��چ عنوان خودروهاي خود را در مكانها و
نقاط توقف ممنوع پارك و رها نكنيد.
 -6مراقبت كودكان و فرزندان در هنگام سفر باشيد.
 -7ب��راي اس��كان جاي��ي را انتخاب كني��د كه به
وسيله مسووالن و نهادهاي مسوول جانمايي شده
باش��د زيرا در اين مكانها افراد امدادي و انتظامي
حضور دارند .اگر اهل چادر زدن هس��تيد حتما از
مكانهاي مشخص ش��ده و مناطق شلوغ استفاده
كنيد.
 -8در مس��افرتهاي خارجي از پذيرفتن بس��ته
امانتي در هنگام سفر خودداري كنيد؛ در سالهاي
گذش��ته برخي مس��افران پروازها ،بس��تههايي را
تحويل گرفتند كه اين بس��تهها حامل مواد مخدر
و ...بودن��د و افراد در فرودگاههاي داخلي و خارجي
دچار مشكل شدند.
 -9اگر كسي با لباس نيروي انتظامي به شهروندان
مراجعه كرد حتما كارت شناس��ايي آن را مشاهده
كنيد زيرا عدهاي هستند كه با سوءاستفاده از لباس
نيروي انتظامي از مردم اخاذي ميكنند.
 -10اسبابكش��ي در اي��ام نوروز تنه��ا منوط به
درياف��ت مج��وز از كالنت��ري محل اس��ت .اگر به
اسبابكشي فردي مشكوك شديد موضوع را حتما
با پليس درميان بگذاريد .اگر اسبابكش��ي بدون
مجوز از كالنتري محل صورت گيرد مطمئن باشيد
كه هرجا كه از س��وي پليس مشاهده شود ،خودرو
حمل بار و اثاث آن توقيف خواهد شد.

كشف  ۴۰فقره سرقت
قطعات خودرو در مالرد

مه�ر| فرمان��ده انتظام��ي شهرس��تان م�لارد از
دستگيري سارق حرفهاي و كشف  ۴۰فقره سرقت
محتوي��ات خودرو خبر داد .س��رهنگ برزو همتي
گفت :با افزايش س��رقت قطعات خودرو در منطقه
مارليك مالرد و مراجعه چند ش��اكي در اين مورد
ماموران كالنتري  ۱۲بررس��ي موضوع را به صورت
وي��ژه در دس��تور كار خود ق��رار دادن��د .فرمانده
انتظامي شهرس��تان مالرد افزود :با آغاز تحقيقات
پليس و بررسي سوابق مجرمان و سارقان سابقهدار
منطقه ،س��رنخي از يك سارق س��ابقهدار به دست
آمد و در عملياتي ويژه از س��وي پليس ،س��ارق در
مخفيگاهش دستگير شد .رييس پليس شهرستان
مالرد بيان داشت :س��ارق در بازجوييهاي پليس،
به  ۴۰فقره سرقت محتويات خودرو اعتراف كرد و
پس از تشكيل پرونده به مرجع قضايي معرفي شد.

به تماشاي خانهخرابيمان نشستهايم

نور سوت و كور
است

از  600مغ�ازهاي ك�ه ب�ه
بچههاي پالسكو تحويل
دادهان�د تنه�ا  200نف�ر
مغازههايش�ان را پ�ر
كردهان�د .كس�ي دل و
دم�اغ آم�دن ب�ه اينجا
را ن�دارد .بعضيه�ا هم
فروش ش�ب عيد را رها
كردهان�د و گذاش�تهاند
بع�د از عي�د بياين�د.
بعضيها ه�م دارند تمام
زورش�ان را ميزنن�د تا
بني�اد رضاي�ت بده�د
و پالس�كو را ب�ا هم�ان
مغازههاي اندكش دوباره
راه بيندازد.

هديه كيميايي
«شس��تيمش .عي��ن ي��ه
مريض دم م��رگ كه داره
جون ميده اما عزيزاش به زنده موندش
اميد دارن .هنوز تو پاس��اژ و مغازهها بوي
دود و آهن سوخته ميآمد .هنوز تكههاي
لباسها از گوش��ه و كن��ار مغازهها يكي
يكي پيدا ميشد .بچهها گريه ميكردن
و گاهي گوش��هاي مينشستن و فقط در
و ديوار را تماش��ا ميكردن .صدا از كسي
در نميآمد».
اينه��ا حرفه��اي عل��ي اس��ت .يكي از
مغازهدارهاي طبقه همكف پالس��كو كه
حاال ت��ك و تنه��ا در بوتي��ك كوچكش
داخل پاس��اژ نور نشس��ته و با موبايلش
مشغول اس��ت .او همراه با كسبه ديگري
كه مغازههايشان در طبقه همكف سالم
مانده دو هفته پيش به پالس��كو رفتند و
مغازههاي سالم مانده را شستند تا شايد
براي ش��ب عيد اجازه ورودشان را بدهند

اما بنياد موافقت نكرد .اما اين پالسكوي
پر سروصدا كجا و مجتمع نور سوت و كور
كجا؟ اس��مش مجتمع نور است اما براي
پالس��كوييها به خانهاي تاريك ميماند
كه هزار اتاق دارد و چراغ تعداد اندكي از
اتاقها را روشن كردهاند و بقيه خاموشند.
ساكنان تك و تنهاي خانه همه از هم دور
افتادهان��د و هر كدام خس��ته و نااميد به
گوش��ه تنهايي ش��ان خزيدهاند و گاهي
بيرون ميآيند و در س��كوت همديگر را
تماش��ا ميكنند و دوباره ب��ه داخل اتاق
ميروند.
انگار پاساژ نور نيمه تعطيل است

مجتمع تجاري نور بزرگ اس��ت و اغلب
مغازههاي��ش خال��ي اس��ت .اص�لا اگر
تازهواردي بيخبر وارد پاساژ شود خيال
ميكند هنوز اينجا را افتت��اح نكردهاند!
دكوره��اي نيم��ه كاره س��الن مركزي
پاس��اژ و كارگراني كه يك��ي در ميان در
حال سفيدكاري و چيدن پارتيشنهاي

مغازهها هس��تند اين را تايي��د ميكند.
نور ك��م مغازهه��اي كوچك پالس��كو و
صداي موسيقياي كه از داخل هر كدام
از مغازهه��ا ميآم��د جايش را به پاس��اژ
دراندردشت نور داده است .داخل پالسكو
كافي بود مغازهدارها از مغازههايش��ان
بيرون بيايند اما اينجا هر كدام گوشهاي
از طبقات پاس��اژ هم بايستند و همديگر
را ص��دا بزنند باز هم صدايش��ان به هم
نميرس��د .از دكورهاي ب��ا طراحيهاي
متفاوت و رنگارنگ بوتيكهاي پالس��كو
هم خبري نيس��ت .لباسها و كفشها را
با سادهترين طراحي در ويترين مغازهها
يا روي رگاله��اي داخل مغازه چيدهاند.
يكي ازمغ��ازه دارها ميگوي��د« :از 600
مغازهاي كه به بچههاي پالس��كو تحويل
دادهاند تنها  200نفر مغازههايشان را پر
كردهاند .كسي دل و دماغ آمدن به اينجا
را ن��دارد .بعضيها هم فروش ش��ب عيد
را ره��ا كردهاند و گذاش��تهاند بعد از عيد
بيايند .بعضيها هم دارند تمام زورشان را

تصادف

ميزنند تا بنياد رضايت بدهد و پالس��كو
را با همان مغازهه��اي اندكش دوباره راه
بيندازد».
علي و رفيقش مس��عود در برج پالس��كو
مغازههايش��ان كنار هم بود حاال مغازه
يكي طبق��ه همكف اس��ت و يكي طبقه
سوم .مس��عود ميگويد« :دو هفته پيش
طبق��ه همك��ف را شس��تيم و به ش��ورا
گفتيم ميخواهيم دوباره مغازههايمان
را راه بيندازي��م .ام��ا از بني��اد فردايش
نيوجرس��ي آوردند و جلوي در پاس��اژ را
جوش دادند .ما دويس��ت پ�لاك بوديم
كه همگ��ي مغازههايمان س��الم مانده.
حتي اج��ازه رفت و آمد در پاس��اژ را هم
به م��ا نميدهند .هنوز ت��وي مغازههاي
ما جنسها و دوربينهايمان هس��ت اما
اجازه نميدهند وارد شويم».
مصطف��ي هم مث��ل بقيه كس��به داخل
مغازهاش نشسته و از تلويزيون خندوانه
ميبيند .ميگويد « :شب عيد تو پالسكو
آنقدر سرمان ش��لوغ بود كه به دوست و
رفيقهاي خودمان كه ميخواستند خريد
عيد كنند ميگفتي��م يا صبح زود بيايند
يا آخر ش��ب س��اعت دوازده كه سرمان
خلوت باش��د و بتوانيم راحت كارشان را
انجام بدهي��م .حاال ديگ��ر همانها هم
اينجا نميآيند .لباسهايشان را از جاي
ديگر ميخرند .ما هر روز ميآييم اينجا و
تنها مينشينيم تا صبح را شب كنيم .اگر
آن موق��ع روي جنسهايمان  20يا 25
تومن ميكشيديم اينجا مجبوريم  5يا ده
هزارتومان به قيمتهايمان اضافه كنيم.
ايس��تادن ما اينجا تو مغازه فقط نمايشي
است كه ترتيب دادهاند تا بگويند ما به فكر
ورشكستههاي پالسكو بودهايم».
 8ميليون اجاره مغازه از ارديبهشتماه

توليديه��اي پيراهن پالس��كو همه به
مغازههاي انتهايي پاس��اژ ن��ور رفتهاند.
بعضيهايش��ان حت��ي مغازهه��ا را
قفسهبندي هم نكردهاند.
جعبههاي پيراهن را روي هم چيدهاند و
يكييكي به تكوتوك مشتريهايشان
نش��ان ميدهند .احمد آقا مرد ميانسالي
اس��ت كه ميگويد « :تا ارديبهشت قرار
اس��ت در مغازههاي اينجا ب��دون اجاره
بمانيم .اما از آن موق��ع به بعد بايد ماهي
هش��ت ميلي��ون اج��اره بدهيم .ش��ب

چهارشنبهس��وري كه بهترين ش��ب ما
براي فروش ب��ود رفيقهايمان آمدند و
 500هزارتومان خريد كردند .بقيه شبها
خبري نيست.
نميدانم روي چه حسابي اينجا مغازهها
را ب��ه م��ا دادن��د .مغازهه��اي پاس��اژ را
تقس��يمبندي كردهاند ،يك مغازه روشن
ميان چهار مغازه خام��وش دادهاند .اگر
هم��ه بچهها را يك جا جم��ع ميكردند
همه جا روشن ميشد و شايد پاساژ رونق
ميگرفت.
سياستشان بوده كه اگر اينجا به خاطر
حضور پالس��كوييها رون��ق گرفت بقيه
مغازهها را با قيمتهاي باالتر بفروش��ند.
شوراي پالسكو با بنياد مستضعفان جلسه
گذاشتند كه پالسكو را باز كنند اما بنياد
موافقت نكرد.
حاال پالسكوييها دو دسته شدهاند؛ يك
دسته برج نش��ينها بودند كه با تخريب
پالس��كو موافقند و دس��ته ديگر طبقات
همكف كه ميگويند مغازههايشان را باز
كنند و بقيه ساختمان را روي آن بسازند.
همه تالش ما اين است كه حداقل تا چند
سال ديگر هم ش��ده پالس��كو را دوباره
بسازند و ما برويم آنجا.
كاس��بي م��ا ب��دون پالس��كو هيچوقت
درست نميش��ود ».سرنوش��ت مسعود
هم مث��ل بقيه اس��ت .ت��ك و تنها توي
مغازهاش نشسته و با لپتاپ روبهرويش
مشغول اس��ت ميگويد« :انگار كه وسط
ي��ك مجلس عروس��ي باش��ي و در چند
لحظه عروس��ي تبديل به عزا شود .ما كه
همهچيزمان را از دست دادهايم و هر روز
ميآييم اينجا و خانه خراب ش��دنمان را
تماشا ميكنيم.
بنياد و شوراي پالسكو قرار است تا تيرماه
تصميم بگيرند كه پالس��كو را بسازند يا
نه؟ من يك هفته است كه مغازهام را سر
پا كردهام اما در اين مدت هيچ فروش��ي
نداش��تهام .هي��چ كاري از دس��تمان
برنميآيد و بايد بنش��ينيم و صبر كنيم،
ببينيم ك��ه ميش��ود .به هيچ ك��دام از
وعدههايي ك��ه دادهاند ،عم��ل نكردند.
گفتند بيمه بيكاري ميدهند كه ندادند،
گفتند وام  10درصد ميدهند كه شد 18
درصد ».عبدي نگهبان قديمي پالس��كو
ميان مغازهها ميچرخ��د و ميگويد :به
تماشاي خانهخرابيمان نشستهايم.

سرقت
ي تلفن همراه سارقان را لو داد
گوش 

در دو روز گذشته اتفاق افتاد

ببُرهاي مترو
 ۵۰كشته و  ۴۰۰مصدوم در تصادفات جادهاي انهدام باند جي 

ايلن�ا| ريي��س پليسراه راه��ور ناجا
از افزاي��ش  ۲۰درص��دي س��فرها در
مقايس��ه با مدت مشابه پارسال و كشته شدن  ۵۰نفر
از هموطنان در تصادفات جادهاي در دو روز گذشته
خبر داد.
س��ردار محمدحس��ين حميدي در حاش��يه بازديد
هواي��ي از محوره��اي خروجي پايتخت با اش��اره به
افزايش  ۲۰درص��دي ترددها از آغ��از طرح نوروزي
تاكنون در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ،گفت:
به علت توزيع سفرها با هيچگونه گره ترافيكي روبهرو
نبودهايم و ترافيك در جادهها پرحجم اما روان است.
وي با اش��اره به اينكه در  ۴۸س��اعت گذشته  ۵۰نفر
كش��ته و  ۴۰۰نفر نيز در تصادفات جادهاي مجروح
ش��دند ،افزود :خس��تگي ،خواب آلودگي ،س��بقت و
س��رعت غيرمجاز و انح��راف به چ��پ از علل اصلي
اي��ن تصادفات بوده اس��ت .رييس پلي��سراه راهور

ناجا با اش��اره به اينكه خس��تگي و خواب آلودگي در
تعطيالت ن��وروز عامل  ۴۰درصد تصادفات اس��ت،
اف��زود :با وج��ود اينكه امس��ال تعطي�لات نوروزي
زودتر آغاز ش��د و رانندگان زمان مناسبي براي سفر
داشتند ،متاس��فانه برخي رانندگان با عجله و شتاب
تصادفات مرگباري را رقم زدند .وي خط قرمز پليس
را تخلفات حادثهساز به ويژه سبقت و سرعت غيرمجاز
و انحراف به چپ و راست عنوان كرد و گفت :تجهيزات
كنترلي و دوربينهاي هوش��مند پليس در مقايسه با
نوروز پارس��ال افزايش يافته است و تالش ميكنيم
رفتارهاي پرخطر رانندگان بهطور جدي رصد شده و
با متخلفان برخورد ش��ود .سردار حميدي با اشاره به
اينكه برابر ابالغ صورت گرفته توقيف  ۷۲ساعته ،در
انتظار خودروي رانندگان پرخطر است ،گفت :نمرات
منفي و جريمه  ۲۰۰تا  ۴۰۰هزار توماني نيز در انتظار
اينگونه رانندگان است.

ف�ارس| بان��د  3نف��رهاي ك��ه بهطور
ببُري
همزمان در ايستگاههاي مترو جي 
ميكردند توسط پليس مترو دستگير شدند .سرهنگ
علي راق��ي؛ فرمانده ي��گان انتظامي پلي��س مترو از
دس��تگيري باند س��ه نفره س��ارقان جيببر در مترو
خبر داد و گفت :اين باند س��ه نفره بهطور همزمان در
ببُري ميكردند و تعداد زيادي
ايستگاههاي مترو جي 
س��يمكارت تلفن همراه و كارت حافظه در اموال آنها
كشف شد .با نزديك شدن به ايام پاياني سال و مراجعه
ش��هروندان به مراكز خريد تجاري ،در راستاي تدابير
فرمانده انتظام��ي تهران ب��زرگ ،تيمهاي تخصصي
برخورد با جراي��م را در ايس��تگاههاي مختلف مترو،
افزايش داديم تا شرايط براي اقدامات مجرمانه توسط
س��ارقان نامناسب ش��ود .در اين بررس��يها ماموران
انتظامي مس��تقر در يكي از ايستگاههاي مترو متوجه
رفتار مشكوك شخصي ميشوند كه همزمان با ازدحام

جمعيتي كه قصد داش��تند ،سوار مترو ش��وند اقدام
ببُري ميكند .فرمانده ي��گان انتظامي پليس
به جي 
مترو تصريح كرد :مام��وران انتظامي مظنون را تحت
نظر گرفته و در حال خارج كردن گوشي تلفن همراه،
يكي از مسافران او را دس��تگير و به مقر پليس انتقال
ميدهند .در بازرس��ي بدني از متهم تعداد دو دستگاه
گوشي تلفن هوشمند و مقاديري وجه نقد كشف شد.
متهم در ابتدا مدعي ش��د هر دو گوش��ي تلفن همراه
متعلق اوست .اما در تحقيقات مشخص شد كه گوشي
متعلق به همدس��ت اوس��ت و آنها بهطور همزمان در
ايستگاههاي مترو در حال جيب بري هستند .سرهنگ
راقي به دس��تگيري همدستان او اش��اره كرد و افزود:
س��رانجام طي دو عمليات پليسي ،دو سارق همدست
وي نيز دس��تگير و در بازرس��ي بدني از آنان تعدادي
گوشي تلفن همراه لنزدار ،تعدادي كارت حافظه جانبي
گوشي تلفن همراه و اقالم ديگر كشف شد.

جدول

 7نكته و هشدار نوروزي
آتشنشاني

س��يد جالل ملكي ،سخنگوي س��ازمان آتشنشاني و
خدمات ايمني شهرداري تهران توصيهها و هشدارهايي
را به آن دس��ته از شهروندان كه قصد ترك بلندمدت و
كوتاهمدت منزل خود در ايام نوروز را دارند ،ارايه كرد:
 -1شهروندان قبل از ترك منزل بايد وسايل غيرضروري
الكتريكي خود را خاموش و در صورت امكان جريان برق
آنها را از ناحيه فيوز قطع كنند.
 -2بايد كليه وسايل گرمازا اعم از گازسوز يا نفتسوز را
خاموش كرده و ش��ير اصلي گازاز ناحيه بعد از كنتور يا
سيلندر گاز كامال بسته شود.
 -3از بسته بودن شيرهاي آب گرم و سرد منزل در زمان
ترك آن كامال مطمئن ش��ويد .در صورت وجود نشتي
در شبكه آبرساني گرم و سرد منزل قبل از ترك منزل
نسبت به رفع آن توسط متخصصين اهل فن اقدام شود.
 -4شهروندان بايد توجه داشته باشند كه قبل از ترك
منزل از بس��ته بودن درها و پنجرههاي خانه اطمينان
كامل حاصل كرده و كليد خانه را به سرايدار يا شخص
قابل اطمينان خود بس��پارند تا در هنگام وقوع حادثه
احتمالي بتوان از آن استفاده كرد.
 -5از قرار دادن هر گونه وس��يله اضافي يا اثاثيه منزل
در بالكن منزل خودداري شود چرا كه در اثر وزش باد،
احتمال سقوط اجسام روي عابران يا افراد محتمل است
و در صورت افتادن مواد آتشزا نيز امكان آتشس��وزي
ميسر است.
 -6از نگهداري ظروف و مواد قابل اش��تعال يا كپسول
گاز اضافي در محيط خانه جدا خودداري شود .اينگونه
وس��ايل را بايد در خ��ارج از محيط من��زل و در مكاني
مناسب قرار داد.
 -7اس��ناد و مدارك مهم و اساسي و لوازم با ارزش خود
را در محلي امن و مناس��ب نظير گاوصندوق منزل و...
نگهداري كنيد.
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