
آیا ماهی قرمز عامل انتقال کووید ۱۹ است؟
ایسنا: مدیر کل دامپزشکی استان کرمان گفت: ویروس کرونای عامل بیماری کووید 
از  به منظور جلوگیری  بهداشتی صرفاً  توصیه های  و  نیست  زا  بیماری  ماهیان  ۱۹در 
مخاطره بهداشتی احتمالی ناشی از انتقال مکانیکی ویروس از طریق آب و سطح بدن 

ماهی می باشد.
رشیدی ضمن تبریک فرارسیدن سال نو و آرزوی سالمتی برای هم استانی های عزیز، 
گفت:  با توجه به شیوع و پراکنش ویروس کرونا در کشور توصیه می شود که مردم 
ماهی قرمز خود را از مراکز معتبر و تحت نظارت دامپزشکی خریداری کنند. وی اعالم 
کرد: احتمال بروز بیماری های پوستی از طریق تماس با ماهی های زینتی وجود دارد 
که می توان با اقدامات پیشگیرانه مانع از بروز این بیماری ها شد. مدیر کل دامپزشکی 
استان کرمان بیان کرد: هم استانی ها تا حد ممکن از خرید ماهی از دست فروشان 
و دوره گردها اکیداً خودداری نمایند. وی افزود: در هنگام خرید، از تماس مستقیم و 
حفاظت نشده با ماهی و آب ظرف ماهی خودداری شود و در صورت تماس با ماهی یا 
آب ظرف، بالفاصله نسبت به شستشوی دست ها با آب و صابون یا استفاده از ضد عفونی 

کننده های مناسب اقدام کنید.
رشیدی گفت: حتی االمکان از ظروف یکبار مصرف جهت حمل و جابجایی ماهی به 
منزل استفاده شود و از خرید ماهیان بیمار و بی حال با عالئم شنای غیر فعال، فاقد 

رنگ شفاف و دارای لکه بر روی پوست بدن خودداری کنید.
آلرژی،  سوابق  دارای  و  حساس  افراد  برای  ویژه  به  دستکش  از  استفاده  گفت:  وی 
و  به چشم، صورت  تماس دست  عدم  و  ماهی ها  به  کودکان  زدن  از دست  جلوگیری 
دهان بعد از کار با آکواریوم یا ظرف نگهداری ماهی از بروز بیماری های احتمالی قابل 
انتقال به انسان جلوگیری می نمایید. رشیدی اعالم کرد: اکیپ های نظارتی دامپزشکی 
در این ایام بصورت مستمر در سطح شهر کرمان در حال فعالیت می باشند و بر تمامی 
فروشگاه های عرضه ماهی قرمز نظارت دارند و با متخلفان برخورد قاطعانه می کنند. 
وی در خصوص نگه داری ماهی قرمز گفت:  پس از خرید و انتقال ماهی قرمز به منزل، 
بالفاصله نسبت به تعویض آب اقدام کنید و ماهی ها به ظروف از قبل آماده شده منتقل 
شوند، ضمن اینکه ظروف حمل یکبار مصرف در کیسه زباله سربسته قرار گیرد و آب 
حمل و آب تعویضی ماهی مستقیماً در شبکه فاضالب تخلیه شود و از ریختن آن در 
معابر عمومی خوداری شود. رشیدی اعالم کرد: از قراردادن آکواریوم ها و یا تنگ های 

ماهی در جلوی نور مستقیم آفتاب، کنار شومینه یا داخل آشپزخانه خودداری شود.
تبادل  جهت  گشاد(  )دهان  باز  دهانه  با  ظرف  یک  ماهی  نگهداری  ظرف  افزود:  وی 
اکسیژن با محیط باشد و میزان آب مورد نیاز برای هر قطعه ماهی حداقل یک لیتر می 
باشد. این مقام مسئول بهترین دمای آب نگهداری ماهی را ۲۶ تا ۲۲ درجه سانتی گراد 
اعالم کرد و افزود: به منظور تعویض آب هر بار ۲۵ درصد کل آب تعویض شود و از 
تعویض یکباره کل آب خودداری شود، ضمن اینکه در هنگام تعویض آب و ... نیازی به 
دستکاری ماهی نمی باشد اما در صورت لزوم و بخصوص در افرادی با سابقه بیماری و 
یا حساسیت های پوستی از دستکش استفاده شود. وی گفت: عرضه هرگونه خزندگان، 
دوزیستان و حلزون ها مانند مار آبی، سمندر، الک پشت گوش قرمز و حلزون سیبی غیر 
مجاز می باشد. وی افزود: الک پشت سنگاپوری یا مینیاتوری )گوش قرمز( جزء ۱۰۰ 
گونه مهاجم و مخرب می باشد که به صورت غیر قانونی وارد کشور می شود و به عنوان 
مخزن بیماری باکتریایی سالمونلوز سبب گاستروانتریت در انسان می شود و اثرات منفی 

زیست محیطی برای منابع آبی کشور دارد.

    خبر

مدیرعامل شرکت پارس زیگورات، می گوید: در حال حاضر مجموعه اقامتی، تفریحی و گردشگری 
هتل بزرگ سیرجان در زمینی به مساحت ۲۷ هزار و ۱۲۸ مترمربع در مراحل پایانی احداث 
قرار دارد. وی اظهار می کند:  هتل، مرکز خرید، هایپرمارکت، تاالر، سالن های ورزشی، رستوران 
و فود کورت آن را تبدیل به نخستین مجموعه چندمنظوره در جنوب کشور کرده اند. به گفته 
زیدآبادی نژاد،   ساخت هتل ۱۴ طبقه سیرجان تمام  شده است، فاز دوم آن شامل نازک کاری و 
اجرای نما در حال انجام است و سعی داریم تا پایان ۱۴۰۰ یا اوایل ۱۴۰۱ به بهره برداری برسانیم.

نخستین مجموعه 
چندمنظوره در 

جنوب کشور

اضافه  وزن و چاقی دانش آموزان نگران کننده است
خبــر

مسئول واحد سالمت نوجوانان و مدارس دانشکده علوم پزشکی سیرجان در این باره گفت: فعالیت بدنی دانش آموزان کاهش یافته و 
والدین به دروس فرزندان بیش از تحرک بدنی آن ها اهمیت می دهند. حیاط مدرسه که محل جنب وجوش و تحرک دانش آموزان بوده 
اکنون با شیوع بیماری کرونا وجود ندارد. زیدآبادی نژاد افزود:  وزارت آموزش  و پرورش در سال۹۹ طرح کنترل وزن و چاقی در دانش 
آموزان را با ترویج سبک زندگی سالم در دستور کار خود قرار داده )طرح کوچ( که زحمت اجرای این طرح به عهده مربیان بهداشت است 
که قدردان این عزیزان هستم. در این طرح قد و وزن همه دانش آموزان اندازه گیری می شود و افراد دارای اضافه وزن و چاقی با توجه 

به BMI جهت کنترل و مشاوره تغذیه ای به مراکز خدمات جامع سالمت سطح شهر ارجاع داده می شوند.     
شماره 640
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اسفند که می رسیم،  به  بودیم هر سال  عادت کرده  
زیباسازی  در  ببینیم  را  شهرداری  شتابزدگی 
توقف  آنجا  در  نوروزی  مسافران  که  خیابان هایی 

دارند یا می گذرند. 
یک جور آبروداری برای شهری که اگر همان مسافر 
نوروزی در آن یکی دو روز بماند و فقط برای توالت 
که  می شود  آشکار  برایش  نفرماید،  توقف  رفتن 
ناشور  تنی  شهر،  این  کرده ی  دوزک  بزک  صورت 
در  معدنی.  هنگفت  ثروت  وجود  با  هم  آن  دارد! 
همون  کارونه ی  می شود  شرایط  این  حالت  بهترین 
فقط  که  قالی  زیر  به  خونه  آشغال های  کردن  جارو 
از  مهمان،  جلوی  عجله ای،  صورت  به  می خواهد 
فضول  مهمان  اگر  اما  باشد  کرده  کم  مسئله  زشتی 
تشریف داشته باشد، حتمن به شیوه ی پیران قدیمی 
خودمان یک گوشه چشمی هم به زیر قالی می اندازد، 

به ویژه اگر برای خواستگاری آمده باشد.
این قاعده مستثنا  از  امسال هم شهرداری سیرجان 
به  زیرا  قبل.  سال های  از  کمرنگ تر  گرچه   نبود 
از  شهرداری  خاطر  کرونا،  محدودیت های  خاطر 
کاهش چشمگیر مسافران گذری سیرجان جمع بود 

و خیالش راحت که مهمانی در کار نیست. 
ولی مگر خود همشهریان دل ندارند؟ یا مگر بقیه ی 

فصل های سال داخل آدم نیستند؟! 
اما  است  مهاجرپذیر  که  شهری ست  سیرجان 
جاذبه ای برای مسافر ندارد. یکی دوتا جاذبه هم که 
چشم  از  شهری  مسووالن  خود  کوتاهی  با  هستند 
گردشگر دور می ماند. از پول سنگ آهن چنان غره 
قوتو  بازار  روی  دادن  مانور  به  تمایلی  که  شده ایم 
نداریم.  قلعه سنگ  و  کاروانسرا  و  چپقی  بادگیر  و 

زیرساختی هم برایشان تعریف نکرده ایم. 
معدنی  تا معدن  بگیریم که  این  بر  را  اگر فرض  اما 
کسب  خاطر  به  که  نیستیم  ندار  و  ناچار  می کند، 
درآمد،  تن به خواسته های گردشگران لوس بدهیم، 

باز هم صورت مساله پاک نمی شود. 
به هر حال سیرجان باید شهری برای زندگی کردن 

خود ساکنانش در تمامی فصول باشد یا نه؟ 
اگر بله پس چرا کارنامه ی مسووالن ما در زمینه ی 

پی سازی چنین شهری نمره قبولی نمی گیرد؟
شاید بپرسید نمره قبولی را چه کسی می  دهد؟ من 

می گویم مردم. 
اعتقادی  غربی  دموکراسی  به  حتا  اگر  مسووالن 
عباس  شاه  شیوه  به  کم  دست  نیست  بد  ندارند، 
و سرزده سری  ناشناس  به صورت  گاهی  خودمان  
به محالت مختلف شهر بزنند و با چشم خود ببینند 
خود  گوش  با  و  را  پارک ها  نظافت  اسفبار  وضعیت 
از  حداقلی  نبود  پیرامون  مردمی  گالیه های  بشنوند 
به  محدود  که  سیرجان   ، آخر  را.  شهری  امکانات 
قدیم  سعیدآباد  به  منتهی  خیابان  بیست  ده  همین 
سوزنش  غلط  به  یا  درست  به  شهرداری  که  نیست 
همین  گرچه  محالت.   همین  روی  کرده  گیر  فقط 

محله ها هم خودشان مشکل  کم ندارند. 
مانور  آن  روی  مسووالن  برخی  که  دیگری  موضوع 
این است که خود مردم مخرب تاسیسات  می دهند 
این  نمی کنند.  را  شهر  نظافت  رعایت  یا  هستند 
درست است اما باز هم برای مسووالن تف سرباالست. 
کار  شهر  این  برای  که  این  به  برمی گردد  چون 
فرهنگی نشده . در اولویت مسوالنش نبوده. نگاه شان 
شهروندی  نتوانسته اند  بوده.  تک بعدی  توسعه  به 
برای  نصب شده   تازه  المان  که  کنند  تربیت  دلسوز 
روی  را  آب  شیلنگ  نکند.  تخریب  را  شهر  زیبایی 

آسفالت تازه کوچه نگیرد و....
شود،  خانه تکانی  فصول  تمام  برای  باید  سیرجان 
و  کردن  رنگ  جدول  چهارتا  با  مشکلش  اینکه  نه 

گل کاری ماست مالی شود. 
باید  همگی  و.  ..  فرماندار  و  شهردار  شهر،  شورای 
کار  آن ها  از  یعنی  کنند.  واقعی  را  مشاورانشان 

بخواهند. 
مشاور رسانه ای تو ایده ها را برای تشویق موثر مردم 
رسانه ای  حرفه ای های  از  شهر  داشتن  نگه  تمیز  به 

جمع آوری کن.
رانندگان  ویراژ  معضل  کاهش  برای  ورزشی  مشاور 
جوان راهکارت چیست؟ پیست اتوموبیل رانی؟ شورا 

نامه نگاری را با اداره ورزش و جوانان و یافتن محل 
مناسب شروع کن. 

مشاور هنری برای کیفیت بخشیدن به المان ها چه 
تجسمی  هنرمندان  مشارکت  با  تا  بدهیم  فراخوانی 

سیرجان روبرو شویم؟ 
مشاور....

بگذارند  دست  روی  همه دست  که  نمی شود  وگرنه 
و شورانشینان هم فقط چهارسالی یک بار بیایند از 
برای  بسازند  دستاویزی  آسفالت  همیشگی  مشکل 
رای آوری و بعدش هم حاجی حاجی مکه. چند سال 
نوبتی پشت صندلی بنشینند. به  عمل کار برآید به 

سخنرانی نیست.

شهری برای تمام فصول
     حسام الدین اسالملو

  عکس ها: سید محسن فروزنده

بیش از 100 مدل انواع مبلمان راحتی، کالسیک، اِل و سلطنتی تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی

تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی

میز LCD تمام MDF به قیمـت درب کارخانــــــه

 لطفا و حتما قبل از خرید 

قیمت ها را مقایسه کنید

تعطیل و روزاهی جمعه  باز هستیم
ایام 

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

رختکن،جاکفشی
پا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوری

کمد لباسی

بوفه بزرگ

تشک طبی فنری سرویس خواب
میز آرایش مبـــل

در این شرایط اقتصادی هوای شما را داریم شرایط نقد و اقساط به مدت محدود

 انتهای بلـوار اصلی حجــت آبــاد  
     تلفـن تماس : 

0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 همگی یکجا : 24/500/000 تومان1

جناب آاقی سید محمد بن رضوی

و رسکار خانم رفیده صبوری

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان 
تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه مغفوره 
رحمت واسعه الهی و برای عموم بازماندگان 
صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.ما را در 

غم خود شریک بدانید.

محمودآبادی - اهشمی معصومی

دوستان گرامی؛
اصل تفویض وکالت فروش 

به شماره 13095در تاریخ 1395/11 ثبت 
شده در دفترخانه شماره 149 سیرجان  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد   

شرکت سیرجان یادگار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1973 و شناسه ملی 10862045000 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/07/07 :

- اعضاء هیئت مدیره عبارتند از: - آقای حسین صادقی گوغری شماره ملی 3071157541 - آقای محمد 
جواد پورگهردی شماره3071984693 - آقای علیرضا خجسته نژاد شماره ملی 3071133022 - خانم زهرا 

فیروزآبادی شماره ملی 3060247341 برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )شناسه آگهی: 1108519(

آگهی تغییرات شرکت سیرجان یادگار

شرکت گهر ایمن سیرجان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 3354 و شناسه ملی 14003392449 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/06

 - محل شرکت در واحد ثبتی سیرجان به آدرس بخش مرکزی ، شهر سیرجان، الغدیر ، بلوار سیداحمدخمینی ، 
خیابان دانش آموز ، پالک 0 ، طبقه زیر زمین ) منفی یک ( کدپستی7817839976 تغییر یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )شناسه آگهی: 1108520(

 آگهی تغییرات شرکت گهر ایمن سیرجان

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد ؛
» احداث ساختمان اداری مرکزی و محوطه آن واقع در منطقه گل گهر «

را به شرکتهای پیمانکاری که دارای رشته ابنیه با حداقل گرید 1 و تاسیسات با حداقل گرید 1 می باشند، 
واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1399/12/16 

به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.
1_ آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1399/12/27

2_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
3_سپرده شرکت در مناقصه : 932، 914،011 ،44 ریال
4_هزینه درج آگهي به عهده ي برنده مناقصه مي باشد.

5_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
6_محل تحویل اسناد و پیشنهادات: سیرجـــــان_کیلومتر 50 محور سیرجــان _شیـــــراز،شرکت معدني وصنعتـــي گل گهر 

ساختمـــــان هاي هلدینگ مستقـــــر بر تپـــه، بلـــوك 5 )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(
7_تلفن جهت هر نوع هماهنگي : 0642  142 0913 - آقای بلوردی)به غیر از ایام تعطیل(

     دمرییت امور حقوقی   و رقار داداه


