انعکاس

سخن همشهریان :
ِ
با عرض سالم خدمت نشریه سخن تازه
از شما خواهشمندم از شهردار محترم نجف شهر جناب آقای
مهندس مصالیی بخواهید نسبت به ادامه ساخت بلوار به سمت
جاده(سیرجان-بافت) از روبروی مجتمع بنیاد مسکن بلوار ساخته
شود و باعث بهبودی راه وجلوگیری از گردوخاک به منزل ساکنین
گردد با تشکر از نشریه خوبتون اهالی اکبرآباد
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5مصدوم در  3حادثه رانندگی در یک روز
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انتقام جویی از  2زن در کرمان

شکارچیها بازداشت شدند

متهم در ابتدا منکر هرگونه جرمی بود ولی با
توجه به ادله موجود ،در بازجوییهای انجامشده
به مزاحمت اینترنتی برای شاکی اعتراف و انگیزه
خود را انتقام گیری بیان کرد و گفت به دالیلی از
قبل نسبت به این زن کینه به دل داشت.
سرهنگ امین یادگارنژاد ،رئیس پلیس فتای
استان کرمان با اشاره به ماده  ۷۴۵قانون جرائم
رایانهای تصریح کرد :هرکس بهوسیله سامانههای
رایانهای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم
خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون
رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در
دسترس دیگران قرار دهد ،به حبس از  ۹۱روز تا
دو سال یا جزای نقدی از پنجمیلیون ریال تا ۴۰
میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
در دومین پرونده فردی که با ایجاد یک صفحه
جعلی در اینستاگرام اقدام به انتشار تصاویر
خصوصی همکار سابق خود کرده بود و قصد
اخاذی از وی را داشت ،بازداشت شد.
زنی با مراجعه به پلیس فتای استان فارس
شکایتی را مطرح کرد و توضیح داد فردی
ناشناس با انتشار تصاویر خصوصی وی در شبکه
اجتماعی اینستاگرام قصد اخاذی از او را دارد .بعد
از طرح این شکایت رسیدگى به پروندهبهصورت
ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار
گرفت.
مأموران با راهنمایی شاکی به جمعآوری مدارک
و مستندات پرونده پرداختند و با پیگیری
سرنخهای بهدستآمده سرانجام هویت متهم را
شناسایی و او را به همراه ادوات ارتکاب جرم
دستگیر کردند.
این متهم بعد از انتقال به پلیس فتا تحت
بازجویی قرار گرفت اما ابتدا متهم منکر ارتکاب
جرم شد .متهم پس از مواجهه با مدارک و
مستندات بهدستآمده توسط کارشناسان پلیس
بهناچار لب به اعتراف گشود.
در بازجویی اولیه انجامشده ،مشخص شد متهم
بهدلیل مشکالتی که قبال با شاکی در محیط
کار داشته اقدام به انتشار تصاویر وی در فضای
مجازی کرده است تا به این طریق از او انتقام
بگیرد.

سالم اخه بپرسید اکبراباد چکار به نجف شهر داره! پول پروانه
ساختمان تان کجا پرداخت کردین؟؟
قراربود تعدادی زمین به جوانان از طرف بنیاد مسکن
تحویل بدن شورا قبلی نجف شهر کلی رایزنی کردن آخرش
شورا اکبر آباد مخالفت کرد نگذاشت .حاال به چه دلیل منطقی بودجه ای
که برای عمران نجف شهر هست باید صرف اکبرآباد بشه؟ با این پیشنهاد
مخالفم

واژگونی خودروی وینگل در  65کیلومتری محور سیرجان -بندرعباس؛ دو مصدوم

برخورد تریلی اسکانیا و ماک و پراید در محور سیرجان -بندرعباس؛ دو مصدوم

واژگونی پژو در محور سیرجان -کرمان؛ یک مصدوم

هیچ برنامهای برای تزریق واکسن کرونا به گروه سنی زیر  ۱۸سال وجود ندارد
واکسیناسیون کرونا در استان کرمان همزمان با سراسر کشور
از  21اسفندماه سال گذشته با واکسن اسپوتنیک روسی آغاز
شده و در نخست آن پرسنل بهداشت و درمانی ،جانبازان
باالی  70درصد ،جانبازان شیمیایی و سالمندان ساکن در
آسایشگاهها و خانههای سالمندان استان واکسینه شدند.
فاز دوم واکسیناسیون کرونا در استان کرمان نیز بری
گروههای سنی با فراخوان سالمندان باالی  80سال سن از دو
هفته قبل در استان آغاز شده و تا کنون  70درصد سالمندان
باالی  80سال استان واکسینه شدند و از روز گذشته نیز
فراخوان سالمندان باالی  75سال در کرمان آغاز شده است.
حمیدرضا رشیدینژاد؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان
نیز با بیان اینکه واکسیناسیون باالی  70درصد جمعیت
سالمند باالی  80سال استان کرمان انجام شده است اظهار
داشت :سالمندان باالی  80سال شهر کرمان عالوه بر مرکز
بهداشتی میتوانند به مرکز سعادت و مرکز فنی و حرفهای
برای دریافت واکسن کنند و برخی از بخشها نیز تیمهای
سیار را برای واکسیناسیون افراد سالمند اعزام میشود.

وی با بیان اینکه بعضی از افراد با ایجاد ترس و واهمه مانع
واکسیناسیون کامل سالمندان میشوند ادامه داد :نیاز است
با شفافسازی و آگاهی دادن تالش کنیم تا واهمهای برای
دریافت واکسن وجود نداشته باشد و واکسیناسیون تمام
جمعیت سالمند استان انجام شود.
حسین صافیزاده؛ معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز
با بیان اینکه از روز گذشته واکسیناسیون افراد باالی 75
سال در کرمان آغاز شده گفت :این افراد از طریق پایگاههای
بهداشتی فراخوان شده و باید با در دست داشتن کارت ملی یا
شناسنامه به مراکز تزریق واکسن مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه برای پرهیز از تجمع در مراکز واکسیناسیون
درخواست داریم تا گروههای سنی پایینتر مراجعه نداشته
باشند افزود :پیشبینی میشود تا پایان تابستان بخش
عمدهای از سالمندان که باالی  60سال هستند تحت پوشش
واکسیناسیون قرار بگیرند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه برنامه
واکسیناسیون در کشور تابع سند ملی کشوری بوده و مرحله
به مرحله ابالغ میشود گفت :دانشگاههای علوم پزشکی نیز
براساس این ابالغ واکسیناسیون افراد واجد شرایط را انجام
میدهند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر برنامهای برای واکسیناسیون
گروههای سنی زیر  18سال در کشور وجود ندارد ادامه داد:
نه تنها در ایران که در دنیا هنوز واکسیناسیون افراد زیر 18
سال آغاز نشده است.
صافیزاده با اشاره به اینکه در آمریکا اخیرا ً قرار شده که
تزریق واکسن فایزر به گروه سنی باالی  12امتحان شود
گفت :هنوز توصیهای در ارتباط با واکسیناسیون سنین پایین
وجود ندارد.
معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه در
صورتی که تزریق واکسن به دانش آموزان و سنین پایین
تایید و پروتکل آن ابالغ شد ما هم تابع تصمیمات ستاد ملی
کرونا هستیم تصریح کرد :در حال حاضر برنامهای برای تزریق

واکسن کرونا به دانش آموزان و گروه سنی زیر  18سال وجود
ندارد.
سعید صحبتی عضو ستاد مقابله با کرونای استان کرمان با
اشاره به اینکه از این هفته تزریق واکسن به سالمندان باالی
 75سال در استان کرمان آغاز شده اظهار داشت :این گروه
سنی جمعیتی در حدود  30هزار نفر را شامل میشود.
وی با بیان اینکه به میزان واکسنی که وارد کشور میشود از
سن گروه هدف کم شده و گروههای بعدی برای تزریق واکسن
فراخوان میشوند تا به کف سن در نظر گرفته شده برسیم
گفت :پیشبینی میشود در خردادماه تمام کسانی که بیماری
زمینهای دارند واکسن کرونا را دریافت کنند.
عضو ستاد مقابله با کرونای استان کرمان با اشاره به اینکه
فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا تولید مشترک ایران و
کوبا در هشت شهر کشور از جمله کرمان در حال انجام است
بیان کرد :کسانی که فکر میکنند ممکن است به این زودیها
نوبت آنها نشود که تزریق واکسن را انجام دهند میتوانند از
طریق تماس با سامانه  5790ثبت نام کرده و واکسینه شوند.

پیام مدیر روابط عمومی شهرداری سیرجان به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی؛

ی شهرداری باید پل ارتباطی مابین شورای اسالمی ،شهرداری ،شهروندان و رسانهها باشد
روابط عموم 
این روزها مردم مهربان شهر مهربانی بهواسطه
شیوع ویروس شوم و فراگیر کرونا شرایط تلخ و البته
درسآموزی را تجربه میکنند و نام کسانی که عاشقانه
با بهره جستن از توان و ظرفیت رسانههای دیداری،
شنیداری و مکتوب در اقناع مخاطبین و مدیریت افکار
عمومی همدل و همراه با تالشگران خط مقدم برای
سالمت روح و روان جامعه قدم برمیدارند ،در تاریخ این
مرز و بوم بهشایستگی خواهد ماند.
در مجموعه مدیریت شهری نیز وجود نهادی اثرگذار
بهنام روابط عمومی که به مثاب ِه پُلی سازنده میان
شهرداری و شهروندان نقشآفرینی میکند در این

عرصه بسیار مهم و حائز اهمیت است ،چراکه این نهاد
پاسخگو با ایجاد ارتباطی سازنده ،مثبت و چندسویه
مابین شورای اسالمی ،شهرداری ،شهروندان و رسانهها
بهعنوان نمایندگان افکار عمومی گام برمیدارد ،از این رو
ی شهرداری باید مظهر و آیینه افکار ،اراده و
روابط عموم 
مطالبات بهحق تمامی شهروندان باشد و میتواند نقش
بیبدیل و تعیینکننده در شفافسازی ارتباطات بین
مخاطبان و مدیران شهری خصوصاً با شناسایی و انعکاس
مشکالت و موانع موجود شهر و همچنین مطالبات مردم
ایفا کند که در طول این مدت ،تالش شده تا سیاستها
و اهداف حوزه مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان بر

همین مبنا شکل گیرد.
اینجانب فرارسیدن بیست و هفتم اردیبهشتماه؛ روز
ارتباطات و روابط عمومی را به تمامی مشعلداران فروزان
توسعه ارتباطات که زمینهسازان همافزایی ،هماندیشی،
همسویی ،همنوایی و همگرایی هستند و همچنین
مدیران و کارکنـــان هفته نامــه های سیرجان و فعاالن
فضای مجازی که در جهت ایفای رسالت خطیر گردش
شفاف و صحیح اطالعات و تحقق مطالبات مردمی گام
برمیدارند ،تبریک و تهنیت عرض نموده و سالمتی و
توفیقات روزافزون همهی عزیزان را از درگاه ایزد متعال
مسئلت مینمایم.
*محمدرضا قلیچ خانی

در راستای عمل به مسوولیتهای اجتماعیشرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر صورت پذیرفت:

توزیع بستههای اهدایی به نیازمندان بخش گلستان

طبق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر رزمایش مومنانه
و کمک به نیازمندان در ماه مبارک رمضان ،شرکت نظم آوران
صنعت ومعدن گل گهر در راستای عمل به مسئولیتهای اجتماعی

با دستور مدیرعامل ،رزمایش گسترده توزیع بسته حمایتی
غذایی برای مواسات و همدلی و کمک مومنانه به نیازمندان و
فقرا درماه مبارک رمضان در بخش گلستان انجام داده است.

به گزارش روابط عمومیشرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر؛
بعد از شناسایی افراد و خانوادههای نیازمند بخش گلستان500 ،
بسته که حاوی شکر ،برنج ،رب گوجه فرنگی ،روغن ،ماکارونی به

ارزش دو میلیارد ریال بوده بین این خانوادهها توزیع شد .الزم به
ذکر است شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر معین اقتصادی
بخش گلستان بوده و همواره حامینیازمندان این بخش میباشد.

