خبــر
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تخصـیص سـهمیه نهاده هاي طیور و مجوز جوجه ریزي

دکتر رشیدی مدیرکل دامپزشکی استان کرمان گفت:تخصـیص سـهمیه نهاده هاي طیور و مجوز جوجه ریزي بر اساس تاییـد تخلیه
گواهی بهداشتی حمل قرنطینه اي صورت خواهد پذیرفت .وی بیان داشت :تخصیص نهاده هاي خوراك طیور شامل ذرت  ،کنجاله و ...
در سامانه بازارگاه براساس گواهی هاي بهداشتی حمل داراي تایید تخلیه براي جوجه یکروزه و مرغ آماده کشـتار که داراي تایید تخلیه
در کشـتارگاه باشند ،صورت خواهد پذیرفت .وی ادامه داد :الزم است کلیه واحـد هاي پرورش طیور پس از اتمام دوره پرورش نسبت به
تایید تخلیه گواهی هاي بهداشتی حمل مرغ کشتاری به مقصد کشتارگاه و نیز جوجه یک روزه خود اقدام نمایند تا مشـکلی درتولید
واحد ها در دوره آتی رخ ندهد.

جامعه

شماره 622
23مهر1399

اجرای طرح
واکسیناسیون
طیور بومی

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمان اعالم کرد :در راستای تحقق رهنمود
جهش تولید در سالجاری میزان یک میلیون و دویست و پنجاه هزار دز واکسن نیوکاسل برای
واکسیناسیون رایگان طیور بومی سراسر استان تهیه و عملیات مایه کوبی طیور بومی آغاز شده است.
وی هدف اجرای این طرح را افزایش سطح ایمنی طیور بومی و کمک به معیشت روستاییان و نیز
کاهش و کنترل خطرات انتقال بیماری به واحدهای صنعتی و حفاظت از سرمایه های این مزارع و
تولید کنندگان گوشت و تخم مرغ این استان اعالم کرد.

دانستنیهای علمی

مالحظاتی پیرامون انتخاب حیوان خانگی مناسب

سینا محمودآبادی*

کـدام حیـوان خـانگی؟

در مقاله هفته گذشته نکاتی در خصوص الزامات
قبل از تصمیمگیری راجع به نگهداری حیوان
خانگی ذکر شد .اینک با فرض تصمیم به نگهداری،
باید دید که چه حیوانی مناسب شماست؟ معموال
به جز پرندگان-از قبیل قناری و مرغ عشق و
طوطی -رایجترین گزینهها ،سگ و یا گربه است.
انتخاب هرکدام از آنها مستلزم توجه به مواردی
ست که رعایت آنها قبل از اقدام ،باعث پیشگیری
از دردسرها و مشکالت بعدی خواهد بود.
انتخاب بین سگ و گربه می تواند مشکل باشد و تا حدود
بسیار زیادی بستگی به شخصیت و خلق و خوی شخص
نگهدارنده دارد .با اینکه همه حیوانات نیاز به عشق ،توجه،
نظافت و معاینه های دامپزشکی دارند اما به طور خالصه
سگ ها نیاز بیشتری به مراقبت و زمان و پول دارند ولی
نسبت به گربه ها اجتماعی ترند .از سوی دیگر گربهها
مستقلتر و مرتبترند ،هزینهی نگهداری آنها کمتر و
مراقبت از آنها راحتتر است .البته محل زندگی شما هم
میتواند محدودیتهایی برای شما در مورد نوع و اندازهی
حیوان خانگی مورد نظرتان ایجاد کند .به طور مثال اگر
شما در آپارتمانی زندگی میکنید که نگه داشتن سگ در
آن مجاز نیست ،قانون شکنی نکنید که بعد از آن بخواهید

حیوان بیچاره را به پناهگاه برگردانید.
برخی جنبه های منفی مربوط به سگ
سگها میخواهند در تمام جنبههای زندگی شما حضور
داشته باشند .آنها نیاز به مراقبت بیشتر دارند .اگر شما
دیر وقت از محل کار خود به خانه برمیگردید ،سگتان
نیاز به کسی دارد که او را راه ببرد ،حتی در شرایط بد
آب و هوایی آنها نیاز به پیادهروی دارند .همچنین آنها
نیاز به صرف کردن وقت با شما دارند .او تمام طول
روز را منتظر میماند تا شما از سر کار برگردید و باقی
وقتتان را با او بگذرانید .اما شاید بازی با سگها کمی
طاقتفرسا باشد ،به خصوص اگر سگ شما یک توله باشد.
هر چه سگ بزرگتر باشد ،میزان غذای مصرفی او بیشتر و
هزینهی او هم به مراتب بیشتر میشود .همچنین او نیاز به
نظافتهای دورهای و استحمام نیز دارد .اگر از پس نظافت
آن بر نمیآیید ،باید آن را به عهدهی افراد حرفهای در این
کار بسپارید ،زیرا بر خالف گربه ها ،سگها میلی به تمیز
کردن خود ندارند.
هنگامی که برای تعطیالت میخواهید به مسافرت بروید
یا هنگامی که ماموریت کاری برایتان پیش آمد ،که باید
سگتان را تنها بگذارید ،باید قبل از سفرتان شخصی را
برای نگهداری موقت از او پیدا کنید.اگر شخص مناسب و
کار بلدی را پیدا نکردید ،باید او را به پانسیونها بسپارید
که تا زمان برگشت شما سگتان احساس تنهایی نکند.

برخالف گربه ها که به شکل غریزی ادرار و مدفوع کردن
را داخل خاک انجام میدهند ،سگها به این منظور نیاز به
آموزش دارند تا در جایی مشخص این کار را انجام دهند.
جنبه های منفی مربوط به گربه
گربهها آالرم سارق خوبی نیستند و در ترساندن مزاحمها
هیچ نقشی نمیتوانند داشته باشند .آنها هم مانند سگها
نیاز به نظافت دارند .کوتاه کردن ناخنها و مسواک زدن به
صورت دورهای و . ...هر چند که آنها با توجه کمتر بیرون از
خانه رفتنشان نیازی به استحمام ندارند اما هر چند وقت
یکبار (با فواصل زیاد) مورد نیاز است .بستر او نیز هر هفته
یا حداکثر هر دو هفته یکبار نیاز به نظافت دارد.
استقالل گربهها بسیار معروف است .چون آنها میل زیادی
به خشنودسازی صاحبشان ندارند .آنها هنگامی به شما
نزدیک میشوند که نیاز به محبت و نوازش شما دارند.
از آنجا که گربهها مستقلترند ،گرچه دلشان برایتان
تنگ میشود اما میتوانند مدت زمان طوالنیتری را
تنهایی سپری کنند .به طور مثال اگر شما برای چند روزی
میخواهید به مسافرت بروید ،فقط کافیست کسی باشد
که روزی دو بار به او سر بزند و او را تغذیه کند .همین!
وقتی شما به خانه باز میگردید ،و از خستگی میخواهید
استراحت کنید و بخوابید ،گربهی شما هم احتماال بدش
نمی آید که در کنار شما چرتی بزند .گربهها هم به وقتی
برای بازی نیاز دارند .آنها همواره در حال پریدن و دویدن

بیماری های مشترک بین انسان و حیوان
هفته نامه سالمت :ترجمه مریم سادات کاظمی« :بیماری های مشترک انسان و
حیوان» گروهی از بیماری های عفونی هستند که به طور طبیعی از حیوان به انسان
منتقل می شوند .مهم ترین خطر انتقال از طریق تماس مستقیم یا غیرمستقیم با
حیوان ،فرآورده ها (گوشت ،شیر ،تخم مرغ و  )...و محیط زندگی آنها وجود دارد.
مهم ترین بیماری های مشترک بین انسان و حیوان:

هستند.
و در نهایت ،گربهها از ماشین متنفرند ،اما حمل و نقل
آنها بسیار راحتتر از سگهاست .همین مسأله یک فاکتور
مهم برای انتخاب بین سگ و گربه است .طبیعتا کسی که
دایم در حال سفر میباشد ،گربه برای او بهتر است.
به این سواالت و پاسخ آنها دقت کنید:
خانواده شما چه میخواهد؟انتخاب بین سگ و گربه باید همرا با تصمیم خانواده
باشد.
آیا کودک زیر 7سال در خانه دارید؟کارشناسان میگویند قبل از گرفتن یک سگ ،کودکان
باید بین  7الی  9ساله باشند .گاهی اوقات تحمل کودکان
برای سگها سخت شده و ممکن است به طور تصادفی در
طول بازی به آنها صدمه بزنند.
به نظافت چقدر اهمیت میدهید؟زندگی با یک حیوان خانگی همواره دغدغهی نظافت را به
همراه دارد .به خصوص اگر پای سگ یا گربه ای در میان
باشد ،دغدغهی اصلی موهای آنها میشود .به طور کلی
ریزش مو برای همهی سگها و گربههاست ولی بعضی از
سگها و گربهها ریزش موی کمتری نسبت به بقیه دارند،
اما در این زمینه سگها به رسیدگی بیشتری نیاز دارند،
حتی اگر تربیت شده باشند.
دکترای دامپزشکی*

تب مالت :از طریق شیر گاو -گوسفند -بز مبتال به بروسلوز به انسان
منتقل میشود
آنفلوانزای پرندگان :از طریق تماس مستقیم با حیوان یا محیط آلوده
ایجاد می شود
تبهای خونریزی دهنده :تب خونریزی دهنده نوعی بیماری حاد ناشی
از ویروس های مختلف است که از طریق پشه ها یا حیوانات دیگر به انسان
منتقل می شود
تب کریمه کنگو :ویروس عموما از طریق کنه ناقل یا تماس با خون و
بافت بدن دام های آلوده به انسان منتقل می شود
هاری :از طریق گزش یا تماس بزاق حیوان مبتال اغلب سگ سانان و
جوندگان -به انسان منتقل میشود
توکسوپالسموز :مهم ترین ناقل بیماری توکسوپالسموز به انسان گربه
است که این بیماری برای خانم های باردار بسیار خطرناک خواهد بود .گرچه
معموال عالئم ابتالی انسانی خفیف و جزیی است اما در مورد خانم های
باردار می تواند با تب ،سردرد ،درد گلو ،دردهای عضالنی و  ...همراه باشد.
متاسفانه بیماری برای جنین خطر آفرین است و معموال منجر به سقط می
شود .کودکان آسیب پذیرترین افراد در مورد بیماری های مشترک انسان و
حیوان هستند زیرا سیستم ایمنی بدن آنها هنوز کامل نشده است .همچنین
معموال کودکان مدت طوالنی تری با حیوانات خانگی تماس دارند و بدون
توجه دست را به دهان می برند .ضعف سیستم ایمنی سالمندان نیز می
تواند عامل مهمی در ابتالی آنها به این بیماری ها باشد اما برای این که
احتمال انتقال بیماری از حیوان به انسان کاهش یابد ،الزم است چند نکته
مهم مورد توجه باشد:
* پرهیز از کشیدن صورت روی بدن حیوان و شستشوی دست ها بالفاصله
پس از نوازش حیوان و اجتناب از دست زدن به حیوانات ولگرد و غیر خانگی
* استفاده از لباس و دستکش مناسب در صورت ذبح دام (تب کریمه
کنگو)
* جوشاندن شیر و مصرف نکردن فرآورده های لبنی غیر پاستوریزه (تب
مالت)
* در صورت نیش پشه یا دیگر حشرات ،شستشوی محل با آب و صابون
در صورتی که حیوان خانگی در منزل نگهداری می کنید ،عالوه بر نکات
ذکر شده چند توصیه دیگر را نیز جدی بگیرید:
* از کردن مرتب پنجره ها برای جلوگیری از انتقال آلودگی های تنفسی
* ممانعت از حضور حیوان در آشپزخانه و هنگام طبخ غذا
* اجتناب از لمس حیوان هنگام صرف غذا
* کنترل سالمت حیوان (یک بار در ماه از  2تا  8ماهگی ،یک بار در سال
پس از  8ماهگی)

از یک نیروی خانم مجرد بصورت
نیمه وقت برای کار در آشپزخانه
(حقوق ماهیانه یک میلیون تومان)
دعوت به عمل می آید.
0933 202 1313

از یک شاگرد آقا برای
کار در سیم پیچی
دعوت به عمل می آید.
0913 947 8479

امتیاز مسکن ملی
به فروش می رسد.
0913 178 7893
آگهی تغییرات شرکت فرداد گهر سمنگان

شرکت فرداد گهر سمنگان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 4011

و شناسه ملی  14005684923به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ

 1399/05/30تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :الف-تعیین سمت مدیران  :خانم سارا پور

گهردی شماره ملی  3071982143به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم
خاطره پورگهردی شماره ملی  3060117306به سمت رئیس هیئت مدیره آقای

قالــی محلــی
دستبـافسیرجانی
شما را خریـداریم.

0 9 9 17 6 6 5 9 6 9

آگهی تغییرات شرکت فجر گستر سیرجان
ملی
شناسه
و
3088
شرکت فجر گستر سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت
اسنادواوراق بهادار وتعهد آور شرکت از قبیل (چک –سفته – بروات ) وهمچنین
 14000159452به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/04/18قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره وسایر نامه های اداری
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :تعداد اعضاء هیأت مدیره از  4نفر به  3نفر کاهش یافت و
با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
ماده  31اساسنامه بدین شرح اصالح گردید
آقای شهاب ملکی شماره ملی  0010802185به سمت عضو هیئت مدیره ب-کلیه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان (شناسه آگهی)1017529 :

آگهی تغییرات شرکت آهن ماشین توان

استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/05/02تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

شعبه شرکت در شهرستان شیراز به نشانی بخش مرکزی ،شهر شیراز ،محله هفت تنان ،بلوار دلگشا ،بلوار
بوستان پالک  0طبقه همکف ساختمان آهن ماشین توان کد پستی  7146797343به مدیریت آقای شاپور
ملک زاده به شماره ملی  2298909865ایجاد گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان (شناسه آگهی)1013662 :

َفنس کِشی -تعمیر در و پنجره  -اجرای سایه بان و...

09135320842 -09132794372

شش دانگ پالک  2297فرعی از  6518اصلی واقع در بخش  37کرمان بنام آقای محمد خدا دوست ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم
گردیده که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت ،مراتب جهت اطالع مردم
آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار روزنامه،
گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد .در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی ،سند مالکیت المثنی
بنام مالک صادر خواهد شد 776 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1399/07/23

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای محمدیار احمدی قرائی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  153سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ
مشاع از شش دانگ پالک  563فرعی از  4739اصلی واقع در بخش  36کرمان بنام آقای محمدیار احمدی قرائی ثبت و سند مالکیت صادر
و تسلیم گردیده که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت ،مراتب جهت
اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت  10روز از تاریخ
انتشار روزنامه ،گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد .در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی ،سند
مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد 733 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1399/07/23

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

سید شهاب یوسفی شماره ملی  2161825674به سمت نائب رئیس هیئت مدیره

شرکت آهن ماشین توان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  1098و شناسه ملی  10101759079به

جوشکـاری سیــار

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای محمد خدادوست با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  210سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

آگهی تغییرات شرکت فرداد گهر سمنگان

شرکت فرداد گهر سمنگان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  4011و شناسه ملی 14005684923

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1399/05/30تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
الف -اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند :خانم خاطره پورگهردی شماره

ملی  3060117306خانم سارا پور گهردی شماره ملی  3071982143آقای شهاب ملکی شماره ملی

 0010802185آقای سید شهاب یوسفی شماره ملی 2161825674

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان (شناسه آگهی)1013688 :

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان (شناسه آگهی)1013663 :

دکتــر سعدالـه صمدی

(عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران)

انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی( جراحی بینی)

جراحی پیشانی

ماموپالستی ( کوچک ،بزرگ  ،باال کشیدن و پروتز پستان )

پروتز باسن  ،فیلر ( ژل و چربی)

سپتوپالستی ( جراحی انحراف بینی )

ابدومینوپالستی ( برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک )
برداشت چربی پهلوها وایجاد فرم ساعت شنی

پروتز چانه و گونه

تزریق ژل و چربی  ،بوتاکس  ،مزوتراپی ،پالکت درمانی (پی ار پی )

رفع کک و مک  ،لک صورت  ،جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر

فیس لیفت ( جراحی زیبایی صورت  ،از بین بردن شلی  ،خط خنده و غبغب )

لیزر موهای زاید

بلفاروپالستی ( جراحی پلک ها )

زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

براکی پالستی ( جراحی بازو  ،اصالح شلی پوست بازو )
باال بردن ابروها

اتوپالستی ( زیبایی گوش )

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی

کرمـــان ،بلــوار جمهوری  ،بعد ار سه راه هوا نیـــروز ،برج اول  ،طبقه  ، ۷واحد ۱
تلفــن۰۹۱۳۱۴۱۰۱۲۹ - 32658316 :

