
دادخدا ساالری از ورود و پیگیری معاونت حقوق عامه این دادستانی به موضوع تعیین تکلیف 
افراد فاقد شناسنامه خبر داد و اظهار داشت: در مقاطع زمانی سابق بر طبق دستور قضایی، اسناد 
هویتی برای 310 کودک و نوجوان فاقد شناسنامه صادر شده است. وی با اشاره به اینکه کودکان 
و نوجوانانی که سال ها فاقد اسناد هویتی بودند، در حوزه تحصیل، بهداشت و درمان، آموزش و ... 
با مشکالت جدی روبه رو می شوند گفت: بر این اساس، دادسرای عمومی و انقالب کرمان با صدور 
دستورات قضایی الزم تعیین تکلیف هویت این افراد را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کرده است.

صدود اسناد 
هویتی برای ۳۱۰ 
کودک و نوجوان 

فاقد شناسنامه
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یکی از مهمترین دغدغه های شهروندان، 
و  توزیع  تهیه،  مراکز  واحدهای  عملکرد 
از  عمومی  اماکن  و  غذایی  مواد  فروش 
جمله قنادی ها، آبمیوه و بستنی فروشی ها 
موثر  افراد جامعه  که مستقیمًا در سالمت 
هایی   مغازه  بهداشت  سالمت  و  است 
حتا  و  ها  رستوران  فودها،  فست  همچون 
نانوایی ها و مغازه هایی مانند مرغ و ماهی  
فروشی ست. سالمت و پاکیزگی همه ی این 
موارد برای شهروندان در حالی سوال است 
که از گوشه و کنار شکایات و گالیه هایی 
از  برخی  بودن  غیربهداشتی  با   رابطه  در 
به  برخی  می رسد.  گوش  به  مکان ها  این 
نطفه  همان  در  برخی  و  می رسد  شکایت 
شایعاتی ست  مهم  اما  می شوند،  خفه 
اما  می شود  پخش  و  گوش  به  گوش  که 
و  اعتماد  به  مجبور  ناچار،  به  شهروندان 

خرید از این مکان ها هستند.  
تماس هایی که با دفتر نشریه گرفته شده، 
گالیه هایی از بوی متعفن و کثیفی سطوح 
یا  فروشی  ماهی  و  مرغ  های  مغازه  برخی 
وجود حیوانات موذی در برخی دیگر از این 
مکان هایی ست که به طور مستقیم با مواد 

غذایی سر و کار دارند، بوده است. 
با توجه به اینکه عملکرد واحدهای مراکز 
تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن 
عمومی از جمله قنادی ها، آبمیوه و بستنی 
مرکز  نظارت  تحت  مستقیمًا  فروشی ها 
بهداشت می باشد، لذا در رابطه با نحوه ی 
نظارت و رسیدگی  به سالمت چنین مکان 
هایی را از مسووالن این واحد جویا شدیم.

فرهنگ سازی نیاز به ضامن اجرایی دارد
البته با آگاهی از این موضوع که فرهنگ 
مواد غذایی،  ایمنی  اصول  رعایت  و  سازی 
ایمن است  و  تولید غذای سالم  نیاز  پیش 

اما رعایت نکردن بهداشت فردی و استفاده 
از موادغذایی یا ظروف غیر استاندارد و یا 
استفاده  و  سوخته  های  روغن  از  استفاده 
اصول  رعایت  و  مجاز  غیر  رنگ های  از 
توزیع  و  تهیه  مراکز  در  فردی  بهداشت 
مواد غذایی مواردی هستند که قابل تذکر 
پیوسته ی  نظارت های  به  بستگی  که  بوده 
به  نباید  و  دارد  مرکز  این  کارشناسان 
تنهایی به شکایات سامانه ای و  دریافتی از 
زمانی  تا  چند  هر  کرد.  بسنده  شهروندان 
که این فرهنگ در جامعه جا بیفتد نیاز به 
ضامن اجرایی دارد تا فرهنگ سازی صورت 

بگیرد.
بدیهیاتی که بعضًاً اجرا نمی شوند

اینکه کلیه کارگران درحین کار از روپوش 
و  کنند  استفاده  تمیز  دستکش  و  کاله  و 
قبل و بعد ازشروع کار استحمام کنند، و یا 
موظفند کارت معاینه پزشکی و گواهینامه 
بهداشت عمومی در محل کار خود داشته 
باشند ظواهری ست که برای هر شهروندی 
قابل رویت است اما رعایت نکات بهداشت 
بهداشت  کارت  بودن  دارا  جمله  از  فردی 
بار  یك  ماه  هر شش  باید  که  )تندرستی( 

شود  تمدید  الزم  آزمایشات  دادن  از  بعد 
و یا حضور و شرکت در دوره های آموزش 
بهداشت  کامل  رعایت  و  عمومی  بهداشت 
جمله  از  کار  محل  عمومي  نظافت  و 
کارهایی ست که باید تحت کنترل بازرسین 
بهداشت باشد و سختگیری الزم را در این 
موارد  این  البته  که  باشند.  داشته  رابطه 
برخی  بدیهیاتی هستند که دیده شده در 

موارد رعایت نمی شوند.
 تعداد نیروهای واحد بازرسی بهداشت در 

شهرستان بسیار محدود است
اما در این رابطه مهندس علیرضا مریدی 
حرفه ای  و  محیط  بهداشت  گروه  رییس 
»طبق  داد:  توضیح  چنین  شهرستان 
آشامیدنی  خوردنی،  مواد  قانون   13 ماده 
بازرسی  به  موظف  کارشناسان  آرایشی  و 
نکته  اما  هستند  صنفی  واحدهای  این  از 
اینجاست که نحوه ی رسیدگی، بستگی به 
که  دارد  صنفی  نوع  و  شهرستان  ظرفیت 
صنوف  برخی  باشد.  صورت  چه  به  بازدید 
روز   30 یا   15 هر  ها  رستوران  همچون 
یك بار بازرسی به صورت روتین انجام می 
شود و در صورت مشاهده ی تخلف با آن ها 

برخورد قانونی صورت می گیرد. 
باشد  بوده  بحرانی  نوع  از  تخلف  اگر 
صنف  این  ساعته   24 اخطار  با  باالفاصله 
تعطیل می شود اما اگر با سالمت شهروندان 
این  سریع  باشد  داشته  مستقیم  ارتباط 

واحد تعطیل می گردد.
که  مواردی  این  با  رابطه  در  که  هر چند 
که  دارد  وجود  لیستی  چك  گردید،  ذکر 
موارد  لیست  این چك  بازرسان طبق  باید 
و سپس  کنند  عالمت گذاری  و  بازرسی  را 

برخورد قانونی صورت می گیرد.
بازرسی  بر  عالوه  بازرسی  دیگر  مورد  و 
روتین، بررسی شکایاتی ست که در سامانه 
از طرف شهروندان ثبت می شوند، که این 

موارد هم در دستور کار بازرسین است.
اما در این مورد مشکلی هم وجود دارد که 
بر اساس دشمنی های افراد باعث می شود 
که بازرسین بهداشت را مستمسك کارهای 
قرار می دهند و گزارشات غیرواقعی  خود 
ارسال می گردد که همین اقدام باعث می 
محدودی  نیروهای  تعداد  همین  که  شود 
زیادی  زمان  دارد  وجود  بازرسی  برای  که 

را هدر دهند.«

نیاز به قانون خوداظهاری 
مهندس مریدی در پاسخ به این سوال که 
آیا امکان دارد نظارت بر عملکرد مراکز تهیه 
باشد  به طور مستمر  مواد غذایی  توزیع  و 
نیروهای  تعداد  که  این  بر  »عالوه  گفت: 
واحد بازرسی مرکز بسیار کم و حدود 30 
نفر می باشد، اقدام به چنین کاری تقریبا 
ناممکن است در حالی که تعداد واحدهایی 
که در شهرستان نیاز به نظارت دارند بسیار 

بیش از این تعداد، نیرو نیاز دارد. 
یا  و  بزرگ تر  شهرهای  در  که  اتفاقی  اما 
در رابطه با کارخانه های تولید مواد غذایی 
وجود دارد این است که قانون خوداظهاری 
وجود دارد. یعنی به تعداد 20 یا 30 فقره 
خصوصی  شرکت  تشکیل  ها،  رستوران  از 
می دهند که یك مسوول فنی داشته باشد 
بر  نظارت  وظیفه ی  فنی  مسوول  این  و 

رستوران های دیگر را عهده دار است.
 یعنی مرکز بهداشت، نظارت حاکمیتی و 
عالی را عهده دار است و این مسوول فنی، 
را  نظر  زیر  ها  رستوران  بهداشتی  وضعیت 
به مرکز اطالع می دهند و به گونه ای رابط 
رستورانها و دانشکده علوم پزشکی ست. که 
اگر این مورد در شهرستان ما عملی شود، 
خیلی از مشکالت و شکایات حل خواهند 

شد.«
سامانه 190 برای درج شکایات بهداشتی

»شهروندان  کرد:  تاکید  ادامه  در  مریدی 
می توانند موارد غیر بهداشتی را که از هر 
شهرستان  در  موجود  های  صنف  از  کدام 
مشاهده کردند را در به سامانه 190 ثبت 
بازرسان  رویت،  از  پس  بالفاصله  که  کنند 
به محل اعزام و صحت و سقم شکایات را 
بررسی و اقدامات الزم را انجام خواهند داد. 
و ما طبق قانون می توانیم در هر ساعت از 
شبانه روز از هر واحد صنفی مورد شکایت 
بازرسی کنیم و پرونده را به مراکز اجرایی 

ارجاع دهیم.«

گزارشی از نحوه نظارت بازرسان بهداشت محیط بر واحدهای تهیه و عرضه مواد غذایی در سطح شهر؛

فرهنگ سازی و بهداشت مواد غذایی
      لیال گلزاری

خبــر
جزئیات طرح »سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان«

محمود بنی اسد  در جلسه "طرح سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش 
دبستان" که با حضور مدیرکل، معاون تربیت بدنی و سالمت، سرپرست آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان کرمان 
و روسای آموزش و پرورش استثنایی، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و 
نمایندگانی از استانداری، اداره کل بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد با بیان اینکه ساماندهی اولیه نیرو و 
پایگاه ها انجام شده، اظهار داشت: 47 پایگاه ثابت، 3 پایگاه تخصصی و 2 پایگاه ویژه عشایر به این منظور پیش بینی 

شده است.

 کرونا در کل دنیا کنترل شده است
فردای کرمان: یك اپیدمیولوژیست با بیان اینکه کرونا تقریبا در کل دنیا کنترل 
شده است، گفت: »براساس تعداد تلفات روزانه کرونا و تعداد مواردی که روزانه آلوده 
می شوند می توان به این نتیجه رسید که در ایران نیز شرایط فعال تحت کنترل بوده 

و به شرایط باثباتی رسیده ایم«.
دکتر مسعود یونسیان افزود: »اما هنوز برخی در کشورمان واکسن کرونا را تزریق 

نکرده اند و این، می تواند نگران کننده باشد«.
وی با بیان اینکه دو عامل می تواند منجر به ناپایداری این شرایط باثبات شود، 
ادامه داد: »یك عامل این است که واریانت جدیدی جایگزین ویروس فعلی یعنی 
اومیکرون شود که سرایت پذیری بیش تری داشته باشد و از نظر ساختار آنتی ژنی 
هم با ویروس قبلی تفاوت هایی داشته باشد که بدن آن را نشناسد و ایمنی ناشی از 
واکسن یا حاصل از ابتال به اومیکرون نتواند از ابتال به آن پیشگیری کند. عامل دوم 
هم که می تواند منجر به شکستن این تعادل شود، این است که گذر زمان باعث 
کاهش سطح ایمنی ناشی از واکسن یا ابتال شود. هر یك از این دو اتفاق که رخ 

دهد، شرایط ما به سمت بی ثباتی می رود«.
وی اظهار کرد: »بنابراین فعال شرایط باثبات است و به نظر می رسد که در حال 
حاضر نیاز به محدودیت جدیدی از نظر تعطیلی فعالیت ها و ... نداریم، اما دو شرط 
در این شرایط باید مورد توجه قرار گیرد؛ شرط اول این است که در حین انجام 
فعالیت هایمان، مواردی مانند افزایش تهویه، افزایش فاصله فیزیکی و استفاده از 
ماسك در فضاهای بسته را انجام دهیم. این اقدامات ضروری است که همچنان باید 

آن ها را انجام دهیم تا شرایط کنترلی دچار مشکل نشود«.
وی گفت: »شرط دوم این است که مسئوالن باید نسبت به آالرمی که کارشناسان 
بهداشتی می دهند، حساس باشند. پیش از این هم اتفاق افتاده بود که کارشناسان 
بهداشتی موج بزرگی را پیش بینی می کردند، اما مسئوالن توجهی نکرده و مثال 
مدارس را بازگشایی کردند. بنابراین باید در تصمیم گیری ها نظرات کارشناسی مورد 
توجه قرار گیرد. باید توجه کرد که گاهی کارشناسان بحران را زودتر می بینند و 
ممکن است مردم عادی دو هفته بعد آن را ببینند. با رعایت این دو شرط می توانیم 

فعالیت های عادی جامعه را انجام دهیم«.
یونسیان همچنین دربارۀ میزان اثربخشی واکسن کرونا و احتمال تزریق ساالنه 
دزهای بوستر واکسن کرونا، توضیح داد: در حال حاضر پاسخ به این سواالت کامال 
مشخص نیست و هنوز نمی دانیم که مصونیت حاصل از واکسن کرونا چقدر است. 
البته تصورمان این است که باید واکسن کرونا را هم مانند آنفلوآنزا به صورت ساالنه 
تمدید کنیم، اما در عین حال ممکن هم هست که نیاز به تمدید سالیانه نداشته 
باشد«. وی ادامه داد: »واکسنی مانند واکسن آنفلوآنزا که به صورت ساالنه تمدید 
می شود، به این دلیل است که آن قدر ویروس آنفلوآنزا جهش پیدا می کند که هر 
سال با ویروسی مواجه می شویم که با ویروس سال قبل متفاوت است و این طور 
نیست که ایمنی ناشی از واکسن آنفلوآنزا از بین برود، بلکه ویروس تغییر پیدا کرده 
است. حال آیا برای کرونا هم این قدر تغییرات ساالنه داریم یا خیر، هنوز مشخص 
نیست و اطالعات مان کافی نیست. البته به نظر می رسد که واکسیناسیون علیه کرونا 
نیاز به تمدید داشته باشد، اما اینکه ساالنه یا دو سال یکبار و... باشد، باید منتظر 

اطالعات و مطالعات بیش تر باشد«.

   خبر

شرکت راهسازی کرمان ریسـه
)معدن 3(

از  یک خودروی سواری با راننده
)پـــژو یا سمنــد( 
مدل ۱۳۹۷ به باال 

 دعوت به عمل می آورد:

0917   822   3248   

بـرگ واگذاری یک قطعه زمین 
به شماره قطعه 317

واقع در بلورد به مساحت 
250 مترمربع، به تاریخ صدور 

1388/11/29 شماره 7/12348   
به نام حسن حیدری نسب 

فرزند اسد
به شماره ملی: 3070432761 

مفقود گردیده است.

 سند وکالت و برگ سبز خودرو 
پراید 111نوک مدادی 

 دارای شماره پالک
91ب 723 ایران 75 و یک دسته 

چک متعلق به حمیداسماعیلی 
فرزند علیجان به شماره ملی 

3060044228 مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشند

 یابنده با شماره 09132797600 
تماس حاصل نموده و مژدگانی 

دریافت نماید.

خانم فریبا بیگ  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 113 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  5336  فرعی از 6518  
اصلی واقع در بخش 37 کرمان بنام خانم  فریبا بیگ  ثبت و سند مالکیت 
صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی 
می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی 

سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/03/04

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372


