تمامی اماکن
ورزشی استان
کرمان تا اطالع
ثانوی تعطیل!

باشگاه خبرنگاران :مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت :در پی تغییر شرایط کرونایی استان
کرمان از نارنجی به قرمز و به منظور پیشگیری و کنترل ویروس کرونا ،بنا به دستور ستاد ملی کرونا ،کلیه
فعالیتهای باشگاههای ورزشی دولتی و خصوصی در استان کرمان تا اطالع ثانوی تعطیل است .او ابراز امیدواری
کرد :با تعامل و همکاری باشگاههای ورزشی سطح استان و نظارت دقیق عوامل مربوطه نسبت به پیگیری
محدودیتهای جدید اقدام شود .وی تصریح کرد :زمان شروع فعالیت اماکن ورزشی از سوی روابط عمومی اداره
کل ورزش و جوانان اطالع رسانی میشود.
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محمدصادق بصیری بیان کرد :در کشور بیش از دو میلیون نفر تاکنون مبتال به کرونا شدند گفت :روند شیوع ویروس در کشور سیر
صعودی دارد و وضعیت رنگبندی مناطق در مرحله هشدار است .معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان با اشاره به اینکه در
استان کرمان هشت شهرستان در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند افزود :هفت شهرستان در وضعیت نارنجی و هشت شهرستان در وضعیت
زرد هستند .وی با بیان اینکه باالی  90درصد مبتالیان به کرونا به ویروس انگلیسی کرونا مبتال هستند ادامه داد :بنا به دستور استاندار
کرمان طرح شهید سلیمانی مقابله با کرونا با جدیت در استان اجرا میشود.

استاندار کرمان عنوان کرد:

مدیری که نمیتواند کار کند استعفا دهد

زنگ خطر افزایش اعتیاد
در بین بانوان به صدا درآمد
زنگ خطر خاموش ابتالی زنان کم سن و سال به مواد مخدر مدتهاست به صدا
در آمده؛ آسیبی که درمان آن در زنان سختتر و پیچیدهتر از مردان است .متاسفانه
آمار اعتیاد در زنان در سالهای گذشته به شدت افزایش یافته است و زنگ خطری
جدی شیوع اعتیاد به مواد مخدر در میان بانوان مدتهاست که به صدا در آمده است
تا جایی که این روزها شاهد دختران و زنان کم سن و سالی هستیم که در خیابانها
سیگار می کشند.
فاطمهالسادات حسینی؛ مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان با بیان اینکه
اعتیاد امروزه یک بالی خانمان سوز و معضل بزرگ جامعه است اظهار داشت :با توجه
به پژوهشهای انجام شده متاسفانه دومین آسیب جامعه در بین زنان ،اعتیاد است.
وی با اشاره به اینکه زنان و کودکان قربانیان اصلی اعتیاد در جامعه هستند گفت:
حتی اگر مرد خانواده معتاد باشد باز هم زنان و کودکان در معرض آسیب هستند.
وی با بیان اینکه زن جایگاه بسیار واالیی دارد که باید این جایگاه حفظ شود افزود:
عدم خودباوری یکی از دالیلی است که باعث اعتیاد زنان میشود و پایین بودن سطح
آگاهی بر آثار مخرب مواد مخدر از دیگر دالیل شیوع اعتیاد در بین زنان است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان با اشاره به اینکه اعتیاد در بعضی
موارد ریشه در درون خانواده دارد و والدین معتاد باعث شدند تا فرزندان آنها نیز
آسیبپذیر باشند ادامه داد :متاسفانه مادران بارداری داریم که اعتیاد دارند و همین
موضع باعث اعتیاد نوزادان نیز شده است.
حسینی با بیان اینکه سهلگیری و سختگیریهای بی مورد نیز از مواردی است
که جوانان و نوجوانان را به سمت اعتیاد میکشاند گفت :ازدواجهای زودهنگام و
دوستان ناباب و تفریحات ناسالم از جمله مصرف قلیان نیز از مواردی است که جوانان
ما را به سمت اعتیاد کشانده است .وی با اشاره به اینکه در دسترس بودن مواد مخدر
نیز یک چالش بزرگ است بیان کرد :درست وقتی مرغ گیر نمیآید و مردم باید در
صف بایستند ،مواد مخدر به راحتی در دسترس است .مدیرکل امور بانوان و خانواده
استانداری کرمان با بیان اینکه خانمهایی که دچار اعتیاد شدند آسیب زیادی به
خانواده و فرزندان خود میزنند و باعث ناامیدی در بین سایر افراد خانواده میشوند
افزود :طرد شدن از خانواده نتیجه اعتیاد است.
وی با بیان اینکه متاسفانه وقتی یک خانم معتاد میشود ،اعتیاد وی باعث میشود
که از خانه طرد شده و دچار آسیبهای اجتماعی بیشتری شود تصریحکرد :یک مادر
معتاد در ایفای نقش مادری قطعاً دچار اختالل میشود و دلبستگی که باید به فرزندان
خود داشته باشد از بین رفته و به مواد مخدر دلبسته میشود.
حسینی با اشاره به اینکه هجمههای جنسیتی علیه زنان معتاد بسیار بیشتر از مردان
است گفت :متاسفانه مقاومتی در بین خانوادهها وجود دارد که حاضر نیستند اعالم
کنند که زن یا دختر خانواده معتاد است تا از خدمات ترک اعتیاد استفاده کنند.
وی با بیان اینکه شماره  09628برای راهنمایی و مشاوره است که افراد میتوانند
بدون مراجعه حضوری برای درمان ترک اعتیاد خود اقدام کنند گفت :از معتادان ،به
ویژه از مادران معتاد درخواست دارم که هر چه سریعتر برای درمان خود از این طریق
اقدام کنند.
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کرونای  ۹۰درصد مبتالیان استان کرمان از نوع انگلیسی است

استاندار کرمان عنوان کرد :مسئولیت اجرایی
تصمیمات مقابلهای به عهده فرمانداران و مسئوالن
شهرستانی هستند.
به گزارش گفتارنو به نقل از پایگاه اطالعرسانی
استانداری کرمان ،دکتر علی زینیوند  21فروردین
ماه در هفتادمین جلسه پیشگیری و مقابله با
کروناویروس استان کرمان خطاب به دانشگاه علوم
پزشکی تاکید کرد که گزارش کمکاری مدیران کل
و فرمانداران را در اجرای وظایفشان به وی اعالم
کنند و افزود :گزارش کمکاری مدیران شهرستانی
را هم به فرمانداران ارائه دهید.
استاندار کرمان ابراز داشت :اول از همه باید نظارت
بر خودمان را در اجرای طرحها و پروتکلها جدی
بگیریم ،اینکه هنوز تعدادی از فرمانداریها ،ایست
و بازرسیها را اجرا نکردهاند ،پذیرفتنی نیست و تا
آخر وقت امروز همه باید کار را انجام دهند.
زینیوند تصریح کرد :همه امکانات دولتی باید در
اختیار و در تعامل برای اجرای طرحهای مقابلهای
و مراقبتی و محدودیتها قرار گیرند ،که در این
راستا فرمانداران محور کار هستند و امکانات را
برای اعمال محدودیتها بسیج کنند.
استاندار کرمان به نیروی انتظامی برای تشدید
اجرای محدودیت ترددها تاکید کرد و گفت :روال

عادی کاری و باز بودن مغازهها و دورهمیها،
وضعیت را برای کنترل بیماری دشوار میکند.
زینیوند تعریف شبکه نظارت بر محدودیتها را
الزم دانست و گفت :کوتاهی دستگاهها در اجرای
گام پنجم طرح شهید سلیمانی را گزارش دهید،
مدیری که نمیتواند با این شرایط کار کند ،استعفا
دهد.

باید مردانه کار کرد و هیچ کوتاهی را در اجرای
طرح نمیپذیریم .وی گفت :محدودیتها براساس
رنگبندی و طرح هوشمند محدودیتها تعریف
شده است ،در تفکیک صنوف هم مرجع اصناف
است.

سرعت رشد پیک چهارم بیماری کرونا بسیار باال
و واضح است

همچنین ،دکتر حمیدرضا رشیدینژاد رئیس
دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در این جلسه به
افزایش دو برابری تعداد بیماران و درصد مثبت
شدن آزمایشات سرپایی اشاره کرد و افزود :بیماران
بستری استان نیز رو به رشد بوده و طی دو هفته
گذشته دو برابر شده است.
وی تعداد بیماران قطعی و مشکوک به کووید-19
کنونی بستری در بیمارستانهای استان کرمان را
 580نفر اعالم کرد و گفت :متوسط افراد بستری
روزانه هفته گذشته در استان  140بوده که این
آمار در پیکهای قبل  100نفر بوده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان تصریح کرد:
سرعت رشد پیک چهارم بسیار باال و واضح است
و به همین نسبت تعداد مرگ و میرهای ناشی
بیماری نسبت به اواخر اسفندماه سه تا چهار برابر
شده است.
وی از ابالغ گام پنجم طرح شهید سلیمانی با
عنوان بسیج ملی مقابله با هم گیری خبر داد و
گفت :در این طرح واکسیناسیون و تشدید خدمات
بیرونی اضافه شده است.
دکتر رشیدینژاد ،نگه داشت موارد قطعی مبتال
به ویروس کووید -19در قرنطینه را به لحاظ
جلوگیری از موارد ابتال مورد تاکید و الزم دانست.

فرماندار ویژه سیرجان:

مشکل شبکه آبرسانی روستاهای بخش گلستان رفع میشود

فرماندار ویژه شهرستان سیرجان به همراه بخشدار
گلستان ،روسای ادارات بنیاد مسکن ،آب و فاضالب،
راهداری و حمل نقل جادهای و شرکت گاز از
روستاهای موتور یداهلل شیبانی ،جهادی حجت و
سایت شهرک جدید ابراهیم رضوی بازدید کردند.
سهراب بهاالدینی فرماندار سیرجان در حاشیه این
بازدید در خصوص مشکل گازرسانی روستاهای بخش

گلستان گفت :یکی از مشوق های اصلی برای تثبیت
جمعیت روستاها فراهم کردن امکانات رفاهی از جمله
گازرسانی به این مناطق است که طی امسال در
دستور کار مسئوالن شرکت گاز قرار گرفته و مردم
روستاهای بخش گلستان نیز از نعمت گاز برخوردار
خواهند شد.
او افزود :در ارتباط با مشکل شبکه آبرسانی و تامین

آب آشامیدنی با بررسی های الزم از سوی کارشناسان
اداره آب و فاضالب در آینده ای نزدیک شبکه آبرسانی
این روستاها اجرایی خواهد شد.
فرماندار سیرجان بیان داشت :همچنین در خصوص
راه ارتباطی روستای موتور یداهلل شیبانی و جهادی
حجت ،اداره راهداری باید در اولین اقدام با استفاده از
ماشین آالت راهسازی نسبت به بهسازی راه ارتباطی

این  ۲روستا تا حد زیادی اقدام کند تا تردد در آن
تسهیل شود .در پایان این بازدید یک روزه مقرر شد به
منظور پیگیری و بررسی مصوبات این بازدید ،طی یک
ماه آینده با حضور مدیران ادارات همراه و نمایندگان
روستا در فرمانداری سیرجان جلسه ای برگزار شود و
روند رسیدگی و پیگیری مصوبات مورد بررسی و اعالم
نظر قرار گیرد.

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و

لولـه کشی زیرکار
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کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
42338788 - 09164458335

دمافعان سالمت شاغل رد بیمارستان دکتر رغضی سیرجان

بر خود الزم دانستم از زحمات و تالش های مستمر شما بزرگواران که از زمان شیوع ویروس
کرونا بدون هیچ چشم داشتی در این بیمارستان حضور فعال و ایثارگرانه داشته اید و برای
حفظ و ارتقای سالمت همشهریان سیرجانی کوشش نمودید ،تشکر و قدردانی نمایم.
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