 پاسارگاد :ماموران مبارزه با کاالی قاچاق و ارز از
یک دستگاه خودرو  400میلیون ریال لباس قاچاق کشف
کردند.
سرهنگ محمدرضا ایراننژاد فرمانده انتظامی سیرجان
گفت :روز گذشته ماموران پلیس مبارزه با کاالی قاچاق
و ارز روز گذشته از یک دستگاه خودرو  500ثوب لباس
قاچاق به ارزش  400میلیون ریال کشف کردند .در این رابه
یک نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

کشف لباس
قاچاق

خبر

کالهبرداری  23میلیون تومانی
 پاسارگاد :فیشینگ این روزها در صدر
کالهبرداریها و جرایم سایبری قرار دارد و در آخرین
مورد از یک سیرجانی  23میلیون تومان کالهبرداری
شد.
فرمانده انتظامی سیرجان در توضیح این خبر گفت:
ظهر پنجشنبه فردی به پلیس فتا مراجعه و عنوان کرد
مبلغ  23میلیون تومان از حسابش برداشت شده است.
به گفتهی سرهنگ محمدرضا ایراننژاد این فرد مدرسه
غیرانتفاعی داشت و از طریق کارت عابربانک همسرش
یداده است .رییس پلیس
خرید اینترنتی زیادی انجام م 
سیرجان افزود :پس از آن پیگیریهایی تخصصی در
پلیس فتا انجام شد و کارشناسان متوجه شدند او مورد
کالهبرداری فیشینگ قرار گرفته و اطالعات بانکی او
از طریق درگاه جعلی بانک در اختیار کالهبرداران قرار
گ ایراننژاد افزود :پس از پیگیری
گرفته است .سرهن 
ماموران مشخص شد کالهبرداران سه میلیون تومان را
کارت به کارت و  20میلیون تومان را از طریق یک سایت

دالر خریداری کردهاند .ماموران پلیس فتا صبح شنبه با
مرکز فروش دالر تماس گرفته و خوشبختانه دالر را برای
کالهبردار نفرستاده بودند و توانستیم پول را به حساب
مالباخته برگردانیم .فرمانده انتظامی سیرجان افزود :سه
میلیون تومان هم هنوز در حساب فرد کالهبردار بود و
این پول هم به حساب مالباخته برگشت خورد.
سرهنگ ایراننژاد افزود :خوشبختانه جمعه تعطیل
بوده و شرکت فروش دالر نتوانسته بود دالرها را برای
کالهبردار بفرستد.
سروان مرتضی صفیپور رییس پلیس فتای سیرجان
هم با توجه به افزایش چشمگیر کالهبرداری فیشینگ
گفت :از شهروندان میخواهیم هنگام متصل شدن به
درگاه بانک از اصلی بودن درگاه مطمئن شوند .وی افزود
بهترین راه برای تشخیص اصلی بودن درگاه این است
که آدرس درگاه با  httpsشروع شود .وی ادامه داد در
صورتی که احساس کردید مورد کالهبرداری فیشینگ
قرار گرفتهاید ،رمز دوم کارت را تغییر دهید.

کشف  38تن مواد مخدر در کرمان
 پاسارگاد :فرمانده انتظامی استان کرمان از
کشف  38تن مواد مخدر در این استان طی صد روز
گذشته خبرداد .بهگزارش ایلنا ،سردار عبدالرضا ناظری
گفت :این میزان مواد کشف شده نسبت به مدت مشابه
سال قبل  61درصد افزایش نشان میدهد.
وی افزود :در این مدت  898نفر قاچاقچی  ،یک هزار
و  627نفر توزیع کننده مواد مخدر و یک هزار و 600
نفر معتاد دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده اند.

فرمانده انتظامی استان کرمان همچنین گفت:
مأموران انتظامی استان با به کارگیری همه توان
عملیاتی و انتظامی خود در راستای تامین نظم و امنیت
و برخورد با قاچاقچیان و سوداگران مرگ تالش میکنند
و شهروندان نیز میتوانند هرگونه مورد مشکوک در این
خصوص را از طریق تلفن  110به پلیس اطالع دهند
و به نوبه خود در پیشگیری از اعتیاد فرزندان خود و
دیگران ایفای نقش کنند.

 پاسارگاد :ماموران کالنتری 14نجف شهر پنج
سارق پسته را شناسایی و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی سیرجان در این رابطه گفت :ماموران
کالنتری 14در محور سیرجان  -نجفشهر به یک دستگاه
خودرو پژوه  405و یک دستگاه وانت که همراه هم بودند
مشکوک شدند .سرهنگ محمدرضا ایراننژاد افزود:

ماموران به بازرسی از این خودروها پرداختند و از قسمت
بار وانت مقدار  400کیلو گرم پسته کشف کردند .پس
از استعالم مشخص شد این پستهها از حوزه ملکآباد به
سرقت رفتهاند .در این رابطه پنج نفر در دو خودرو دستگیر
شدند .این سارقان برای کشف سرقتهای احتمالی دیگر
به اداره آگاهی تحویل داده شدند.

دستگیری  5سارق پسته
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 پاسارگاد« :در جستجوی فریده»
نام فیلم نماینده ایران در اسکار  2019است.
این فیلم زندگی یک ایرانی را نشان میدهد که
در زمان کودکی به یک خانواده در هلند سپرده
شده است و . .نکته قابل تامل در این فیلم تعداد
دوچرخهسواران در هلند است .فریده خودش هم
دوچرخه دارد و ترجیح میدهد به جای ماشین
از این وسیله نقلیه سالم استفاده کند .هرازگاهی
میخوانیم که فالن کشور مثال هلند بیشتر از
تعداد جمعیتش دوچرخهسوار دارد .یا اینکه در
فالن کشور کارمندان ادارهها با دوچرخه سر کار
میروند و روزمرگیشان با دوچرخه میگذرد.
اما دوچرخهسواری چه فوایدی دارد؟ با یک
جستجویسادهدراینترنتفوایددوچرخهسواری
کامالمشخصمیشودامااتحادیهدوچرخهسواری
جهانیبرایکسانیکهمیخواهنددوچرخهسواری
را آغاز کنند دالیلی را برشمرده که قابل تامل
هستند .در این مقاله آمده دوچرخهسواری
روحیهتان را بهتر میکند ،ورزشی است که
فشار کمی به مفاصل میآورد ،حساسیت خاصی
یدارد ،روند کاهش وزن
ندارد ،قلب را قوی نگه م 
را افزایش میدهد ،طول عمر را بیشتر میکند،
سیستم ایمنی را تقویت میکند و استرس را
کاهش میدهد .با یک حساب سرانگشتی و یک
دور عصرانه در بلوارهای قائم و چمران میتوان
افزایشدوچرخهسوارانرانسبتبهسالهایقبل
درسیرجانمشاهدهکرد.البتهاگرتعدادگروههای
دوچرخهسواری و همایشها را هم درنظر بگیریم
میبینیم سیرجان یکی از شهرهایی است که
دوچرخهسواری در آن رونق قابل توجهی دارد .
 شکستگیشانهدوچرخهسوار
اما این ورزش پرسود در ایران با مصایبی
همراه است .تقریبا در تمام شهرهای ایران به
جز موارد استثنایی مثل اصفهان الین دوچرخه
وجود ندارد و این موضوع خطرهای زیادی را
برای دوچرخهسواران به همراه دارد .فاطمه که
چندی پیش شانهاش هنگام دوچرخهسواری
شکستهگفت:صبحزودساعتششقصدداشتم
به همرکابانم در بلوار چمران بپیوندم و گروهی
دوچرخهسواری کنیم .در بلوار چمران صدای یک
موتورسیکلت را شنیدم که سمت من میآمد من
هم از روی پل به داخل پیادهرو رفتم و موتور هم
همراه من آمد و با سرعت به من زد و فرار کرد ،من
همبهداخلجویخیابانافتادموشانهامشکست.
فاطمه ادامه داد :کلی مصیبت کشیدم و نتوانستم
چندماهورزشکنم.موتورسوارهمکهمتواریشد
و او را نشناختم .شکایت هم راه به جایی نمیبرد

سه نفر از دوچرخهسواران
از مشکالت دوچرخهسواری در سیرجان میگویند:

مصایب دوچرخهسواری
عکس :امین ارجمند

چون من هم او را نشناختم .وی ادامه داد :البته
این اولین بار نیست که چنین اتفاقی میافتد .ما
همیشه با مزاحمتهایی مواجه هستیم .برخی با
خودروویاموتورسیکلتباسرعتازکنارمانعبور
میکنند و این باعث ترس و احساس خطر در ما
میشود.امانمیتوانیمورزشنکنیم.
 الیندوچرخهسوارینیازداریم
محمد که به تازگی از همسرش جدا شده
یزند گفت :از روز
و خودش به تنهایی رکاب م 
یدانستم چه
جدایی دچار بحران روحی شدم و نم 
باید بکنم .به دوچرخهسواری عالقه داشتم و یک
دوچرخه خریدم و شروع به رکابزنی کردم .حاال
وضعیت روحی خوبی دارم و با موضوع کنار آمدهام.
وی ادامه داد :اما دوچرخهسواری در سیرجان
مصایب خاص خودش را دارد .پیست دوچرخه در
سیرجان نداریم و در پیست چمران هم افرادی که
پیادهرویمیکنندمزاحمدوچرخهسواریهستند.
به همین دلیل باید در خیابانها دوچرخهسواری
کنیم و در خیابان هم خطرات زیادی ما را تهدید
میکند.ویادامهداد:چندبارموتورسیکلتسوارها
از کنارم با سرعت عبور کردهاند و به من آسیب
زدهاند .یک بار یکی از آنها با دست به سرم زد و یک
بار دیگر هم یکی از آنها با لگد به دوچرخهام آسیب
زد .البته تعداد موتورسواران و ماشینسوارانی که
یکنند کم نیستند.
با سرعت از کنارمان عبور م 
محمدادامهداد:شهرداریسیرجاناگرهمتکند
میتواند این مشکالتی را که برای ما پیش میآید

رفع کند .مثال در چند بلوار مثل شهید زندینیا،
قائم ،مالک اشتر و . .که هنوز به پارکینگ تبدیل
نشدهاند الین دوچره ایجاد کنند .با ایجاد الین
دوچرخه کم کم خودروسوارها هم دوچرخه را به
رسمیت میشمارند .سیرجان تعداد قابلتوجهی
دوچرخهسوار دارد و اگر الین دوچرخه ایجاد شود
بهتعدادآنهااضافههممیشود.اینکارتاثیرزیادی
در سالمت روح و جسم شهروندان دارد و نشاط
اجتماعی را افزایش میدهد .محمد افزود :این
موضوع عالوه بر آن که نشاط اجتماعی را افزایش
میدهد میتواند سیرجان را به عنوان یک الگو به
کشورمعرفیکند.اینکهشهردارییکشهرمثل
اصفهان به دوچرخهسواران اهمیت داده میتواند
تبلیغمثبتیهم برایشهرداریسیرجانباشد.
 رانندهاتوبوسنایستاد
قاسمیکیدیگرازکسانیکهدردوچرخهسواری
آسیب دیده .او به پاسارگاد گفت :چند روز پیش
قصد داشتم از یکی از تقاطعهای سیدجمال عبور
کنم که یک خط واحد از کنارم عبور کرد و به من
زد .من هم پرت شدم و خوشبختانه کاله ایمنی
داشتم و سرم آسیب ندید .وی ادامه داد :اما تمام
بدنم کوفته و زخمی شد و تا چند روز نمیتوانستم
رکاب بزنم .راننده اتوبوس هم یا متوجه نشد و یا
اینکه به روی خودش نیاورد و رفت .وی ادامه داد:
اگر الین دوچرخه در شهر ایجاد میشد ما با چنین
مشکالتیمواجهنبودیمومیتوانستیمبادوچرخه
کارهایمان را هم انجام بدهیم .وی از شهرداری

سیرجانخواستفکریبرایاینموضوعبردارند.
 30 درصددوچرخهسوارانمقصرند
امیدمداحیانمسئولگروهدوچرخهسواریبرنا
معتقداستشهربایدبرایدوچرخهسوارانآمادگی
داشته باشد و عالوه بر آن دوچرخهسواران هم باید
رعایتکنند.اوگفت:هنگامدوچرخهسوارینباید
با گوشی تلفن همراه صحبت کرد و این موضوع
یک آسیب جدی است .او گفت :در یکی از
کشورهایخارجیهنگامدوچرخهسواریداشتمبا
جیپیاس کار میکردم که پلیس کنارم آمد و مرا
جریمهکرد.ویادامهدادبرخیازخیابانهایشهر
عریض هستند و امکان طراحی الین دوچرخه
در آنها وجود دارد و شهرداری میتواند با گرفتن
یک مشاور خوب این کار را انجام دهد یا اینکه
پارکینگ دوچرخه ایجاد کنند .ما االن چند سال
یزنیم و باید نکات ایمنی را رعایت
است رکاب م 
کنیم.بعضیتصادفهاواقعاعمدینیستند.مثال
یکی از دوچرخهسواران گوشی دستش بود و از
جاده پایین رفت .در برخی حوادث 30درصد خود
دوچرخهسوارانمقصرهستند.
 بامشکالتآشناهستیم
کزاده مسئول روابط عمومی
سجاد کوچ 
هیئت دوچرخهسواری سیرجان هم از پیگیری
مشکالت دوچرخهسواران خبر داد و گفت :ما در
جریانتمامیاینمشکالتوحوادثهستیمودر
جلساتیکهمیگذاریمبهآنهامیپردازیم.ویادامه
داد :ما به شهرداری چندین مکان را برای پیست

دوچرخهسواری پیشنهاد دادهایم و امیدواریم
این پیستها آماده شوند .الین دوچرخه هم در
بسیاریازجلساتمامطرحشدهومتاسفانههنوز
بهنتیجهاینرسیدیم.
 شهر را برای دوچرخهسواران مناسب
کنیم
سرهنگ حسن ساالری رییس راهنمایی و
رانندگیسیرجانهمبهمشکالتدوچرخهسواران
واکنش نشان داد .او گفت :تمامی مشکالت
دوچرخهسوارانراآنالیزکردهایم.درشورایترافیک
این موضوع را مطرح کردیم و گفتند خیابانهای
مرکزی قابلیت الین دوچرخه را ندارند ولی در
بلوارهاوخیابانهایتازهتاسیسمیشوداینکاررا
کرد مثال بلوار زندینیا برای این کار مناسب است.
ما هم این موضوع را به شهرداری پیشنهاد دادهایم
و حاال هم از آنها میخواهیم که شهر سیرجان هم
مثل اصفهان برای دوچرخهسواران مناسبسازی
شود .وی ادامه داد :ما هم هر کمکی از دستمان
بربیایدانجاممیدهیم.
 درساختارشهریبایددیدهشود
مهدیجهانشاهیمدیرعاملباشگاهفرهنگی
ورزشی شهرداری سیرجان در اینباره گفت:
راهاندازی پیست و الین دوچرخه زیر نظر قسمت
فنیشهرداریاستولیازمامشورتمیخواهند.
ما هم از ایجاد الین و پیست دوچرخه استقبال
میکنیم وخوشحال میشویم.ولینمیتوان یک
پیشنهاد مقطعی داد .در ساختار شهری باید همه
جوانب سنجیده شود .در خیابانهایی که جدید
طراحی میشود و یا در طرحهای بازبینی شهر
بایدایجادالیندوچرخهببینند.مهمایناستکه
رویکرد مدیریت شهری به این سمت باشد .دنیا
به این سمت و سو میرود که به خاطر مسایل
زیستمحیطی و سالمتی استفاده از دوچرخه
افزایشپیداکند.
 پیستدوچرخهسواریدربلوارقائم
رامینیگانهمعاونفنیوشهرسازیشهرداری
سیرجان هم در این رابطه گفت :ما در بلوار قائم در
حال راهاندازی پیست دوچرخه هستیم و به زودی
این پیست به بهرهبرداری میرسد .به گفتهی وی
یک مسیر طوالنی برای دوچرخهسواران در بلوار
قائمدیدهشدهکهفکرمیکنمبخشیازمشکالت
دوچرخهسوارانرارفعکند.یگانهدرموردراهاندازی
الین دوچرخه در خیابانهای شهر هم گفت:
راهاندازی الین مخصوص دوچرخهسواران تاکنون
چندین مرتبه در جلسات مطرح شده و این نیاز را
به مشاور ترافیکی منتقل میکنیم تا در بررسیها
آن را مدنظر قرار دهد.

ضمن تقدیر و تشکر از کلیه سروران گرامی که در مراسم
تشییع ،تدفین و ترحیم شادروان

محمود غالمحسینی

شـرکت و ابـراز همـدردی نمودهانـد ،بـه اسـتحضار میرسـاند
مراسـم خاکبندان آن مرحوم روز جمعه  98/08/03از سـاعت  3الی 5
بعدازظهـر برگـزار میگردد.
ساعت حرکت 3/5 :بعدازظهر به سمت بهشت زهرا آباده
آدرس :خیابان تختی -کوچه  -8منزل آن مرحوم
خانوادههای :غالمحسینی ،شیرازی

تجدید اجاره بوفه دانشجویی دانشگاه آزاد سیرجان
دانشــگاه آزاد اســامی ســیرجان در نظــر دارد محــل بوفــه دانشــجویی خــود را از طریــق
مزایــده عمومــی بــه اشــخاص واجــد شــرایط واگــذار نماید.
لــذا متقاضیان شــرکت در مزایده میتواننــد از تاریخ  98/07/29لغایــت 98/08/09
نســبت بــه دریافــت اســناد و ارایــه رزومــه بــه دفتــر مدیــر اداری واقــع در ســاختمان
دانشــکده علوم انســانی مراجعــه نمایند.
روابطعمومی دانشگاه آزاد اسالمی -واحد سیرجان

