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فرماندار جدید رفسنجان:

باید قانون جابجایی آب 

از چاه کشاورزی به بخش 

دیگر منطقه اصالح شود

گیرد؛ که باید مورد توجه ویژه قرار  کرمان  گون قنات ها در استان  گونا کم نظیر و  گزارش »کرمان امروز« از ظرفیت های 

قنات؛ شریان حیات در سرزمین کویر

متن کامل در صفحه سوم

   درحال حاضر، هزار و ۹3۵ قنات در استان کرمان وجود دارد که بسیاری از آنها به دلیل عدم بارندگی تغذیه نشده و یا با حفر چاه های عمیق  خشک شدند. مساله ای که یکی از 
کارشناسان آب های زیرزمینی و قنوات کرمان از آن به عنوان یک غفلت یاد کرده و می گوید: حفر چاههای عمیق در کنار قنات ها نباید اتفاق می افتاد و درحال حاضر نیز با خطر ضربه ای 
که کارخانه های صنعتی نزدیک به قنات ها به این شریان های حیات وارد می کنند، مواجه هستیم در حالی که احیا و نگهداری درست قنات ها می تواند فرصتی برای درآمد زایی و سرمایه 

گذاری های جدید حتی در زمینه گردشگری دراستان باشد و...

متن در صفحه چهارم

روایت »کرمان امروز« از معضل ناتمام ساخت و ساز
کرمان و احتمال  در حریم رودخانه های استان 

 وقوع سیل مخرب در این مناطق؛

آیا فساد مالی در بحث
حریم رودخانه ها مطرح است؟
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اخبار استان

نخستین دوره جشنواره مجازی موسیقی و نواهای 
آئینی و مذهبی در رفسنجان برگزار شد و منتخبان 
این جشنواره در مجموع ۱۲۰ نفر شامل پنج تک نواز 

و هشت گروه رقابتی تجلیل شدند.
و  موسیقی  مجازی  جشنواره  دبیر  ایرنا،  گزارش  به 
نواهای آئینی و مذهبی در آئین اختتامیه در سالن 
دانشگاه آزاد اسالمی رفسنجان افزود: این جشنواره 
چند ماه قبل به صورت مجازی در شهرستان های 
بستر  در  تاکنون  و   کرد  بکار  آغاز  انار  و  رفسنجان 
فضای مجازی بیش از ۵۰ هزار بیننده و رأی دهنده 

داشته است.
سعید مشرف شاه، اهمیت جشنواره موسیقی و این 
تعداد بیننده و شنونده موسیقی در فضای مجازی را 
این هنر در جامعه عنوان  تأثیر مثبت  نشان دهنده 
کرد و افزود: موسیقی هنری تاثیرگذار است و موجب 

ایجاد انگیزه، امید و نشاط در جامعه می شود.
در  تأثیرش  نشود  گذاری  ارزش  هنر  اگر  گفت:  وی 
در  موسیقی  جشنواره  و  بود  خواهد  منفی  اجتماع 
تخصصی  بُعد  و  مسئوالن  مردمی،  اجتماعی،  ابعاد 
مورد  باید  موسیقی  هنر  به  مربوط  عوامل  و  داوران 

حمایت قرار گیرد تا تأثیر مثبت در جامعه به وجود 
آید.

مشرف شاه بیان کرد: اگر این حمایت ها به دور از 

به  باشد  همراه  کافی  دانش  با  و  شخصی  تفکرات 
یقین موثرتر خواهد بود.

وی تصریح کرد: جشنواره موسیقی و نواهای آئینی، 
از سال ۸۷ آغاز  مذهبی  در رفسنجان کار خود را 
کرد و تا ۲ سال بعد به صورت شهرستانی برگزار شد.
های  جشنواره   ۹۳ سال  در  کرد:  بیان  شاه  مشرف 
به  بافت  و  بم  کرمان،  راور،  سیرجان،  در  موسیقی 
دهد  می  نشان  که  شد  برگزار  رفسنجان  میزبانی 
تواند  می  که  است  پتانسیلی  دارای  رفسنجان 

موسیقی  و این هنر جذاب را پر قدرت برگزار کند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان از 
کشف ۲۴۶ کیلوگرم تریاک دپو شده در یک منزل 
و  مدارس  محدوده  امنیت  ارتقاء  طرح  اجرای  طی 

مراکز آموزشی خبر داد.
سرهنگ علیرضا سوری، رئیس پلیس مبارزه با مواد 
بازگشایی  با  همزمان  گفت:  کرمان  استان  مخدر 
با  استان  در سطح  آموزشی  مراکز  و  مدارس  برخی 

اجرای طرح هایی در تالش هستیم هیچ گونه عامل 
بر هم زننده نظم و امنیت یا عامل تشویش ذهنیت 
قشر دانش آموز در محدوده مدارس و مراکز آموزشی 

وجود نداشته باشد و اساسا شکل هم نگیرد.
او افزود: از جمله اولویت های مهم این طرح شناسایی 
عامالن  وجود  لوث  از  محله ها  برخی  سازی  پاک  و 
وجود  قطعا  که  است  موادمخدر  توزیع  و  نگهداری 

این گونه منازل در محله و مسیر تردد دانش آموزان 
زیادی  منفی  تاثیرات  قشر  این  ذهنیت  بر  می تواند 
همین  در  کرد:  اظهار  سوری  باشد.سرهنگ  داشته 
مرکز  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  ماموران  رابطه 
محله های  از  یکی  در  طرح  این  اجرای  طی  استان 
شهر کرمان با انجام اقدامات اطالعاتی از دپوی یک 
افیونی در یک منزل مطلع و  محموله سنگین مواد 

پس از اطمینان از موضوع ضمن هماهنگی قضایی 
در بازدید از این منزل ۲۴۶ کیلوگرم تریاک کشف و 

در این رابطه ۲ متهم را دستگیر کردند.
به  متهمان  معرفی  و  پرونده  تشکیل  به  اشاره  با  او 
مراجع قضایی گفت: این طرح با جدیت هرچه بیشتر 
در  را  پلیس  می خواهیم  نیز  مردم  از  و  دارد  تداوم 

اجرای آن یاری کنند.

کشور  در  بار  اولین  برای  گفت:  شهردارکرمان 
منتشر  را  شهرداری  سطوح  تمام  حقوقی  فیش های 

خواهیم کرد.
جمع  در  تبریزی  شعرباف  سعید  ایسنا،  گزارش  به 
کرمان  شهر  فاضالب  پروژه  با  رابطه  در  خبرنگاران 
اظهار کرد: این کار یک  بار در شهرداری تهران انجام 
شد اما ناقص صورت گرفت. ما هیچ چیزی برای پنهان 
منتشر  فیش های حقوقی  اگر  نداریم.  مردم  از  کردن 
شود به عدالت در سازمان هم خیلی کمک می شود، 
منتظرم زیرساخت نرم افزاری فراهم شود تا بتوانیم آن 

را منتشر کنیم.
شهر  فاضالب  پروژه  قرارداد  افزود:  تبریزی  شعرباف 
نهادهای  اگر  و  شده  زمان بندی   ۱۴۰۳ تا  کرمان 
اجرایی مختلف کمک کنند، این پروژه زودتر از این به 
اتمام می رسد؛ بنا به گفته پیمانکار در صورت همکاری 
نهادهای مختلف، می توانند سرعت کار را تا ۵۰ درصد 

باال ببرند.
مسئول  تنهایی  به  شهرداری  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  عملیات حفر  کلیه  و  نیست  فاضالب شهری  پروژه 
کرد:  عنوان  است،  پروژه  پیمانکار  عهده  بر  آسفالت 
کل  مکانی  و  زمان بندی  برنامه  خواستیم  پیمانکار  از 
پروژه را به ما بدهند که این برنامه را در اختیار عموم 
قرار دهیم تا بدانند کدام بخش از شهر در چه زمانی 
اتمام می رسد،  به  تاریخی  حفاری خواهد شد و چه 

چون اگر مردم در جریان دقیق فرایند اجرا باشند، با 
رضایت بیشتری همکاری خواهند کرد.  

در  اجرا  سرعت  افزایش  کرد:  تصریح  کرمان  شهردار 
اگر  که  انجام شده  پایلوت  به صورت  محله سرآسیاب 
اجرا  دیگر  جاهای  در  توان  می  باشد  موفقی  تجربه 

کنیم که در پی آن رضایت عمومی افزایش می یابد.
در  کرمان  پیاده راه طرح جامع شهر  با  رابطه  در  وی 
گفت:  مشاهیر  پارک  تقاطع  تا  بسیج  و  شورا  میدان 
زیرساخت های این مجموعه در مراسم سالگرد شروع 
می شود و این پیاده راه به عنوان یک میدان اجتماعی 
تثبیت  و  گرفته  قرار  شهر  فضای  خدمت  در  فعال 
این  حاشیه  در  را  پارکینگ هایی  همچنین  می شود؛ 

منطقه تعبیه می کنیم.
وی گفت: گذرگاه حاج قاسم نیاز به کارهایی دارد که 
آن هم در قالب پروژه هایی اجرا خواهد شد؛ به یک پل 
واسط بین پارک و میدان نیاز دارد که در این زمینه 

پس از ارائه طرح منتظر تصویب شورا هستیم.  
آباد  بیرم  ترافیک میدان  به  شهردار کرمان همچنین 
اشاره کرد و گفت: مطالعات ترافیکی میدان بیرم آباد 
در  پرمخاطره ای  و  ترافیکی  مسائل  نشان دهنده  هم 
اصالح  برای  طرحی  هم  گذشته  از  است،  مکان  این 
پیش  ماه   ۴ از  که  داشته  وجود  مکان  این  هندسی 
انجام  آغاز شده و تأکید داریم که سریع تر این طرح 
شود؛ همچنین مشکالت ناشی از حرکت عمود بر هم 

خودروها نیز حل خواهد شد.
و  خبری  نشست های  کرد:  تأکید  تبریزی  شعرباف 
گیرد؛  قرار  رسانه ها  همه  اختیار  در  باید  مصاحبه ها 
بازی های سیاسی در شهرداری هیچ موضوعیتی ندارد 
و در حل مسائل شهری در کنار همه رسانه ها خواهیم 
به صورت  بود؛ همچنین در حل مشکالت، فرصت ها 
عادالنه توزیع می شود و در حوزه در اختیار قرار دادن 
نخواهد  وجود  تبعیضی  هیچ  تشکل ها،  برای  مکان ها 
اصناف  و  هنرمندان  ورزشکاران،  از  حمایت  داشت. 

مختلف نیز به یک میزان خواهد بود.
وی در مورد زمین های رهاشده در سطح شهر تصریح 
کرد: شهرداری نمی تواند در مورد زمین های خصوصی 
به فضای  تبدیل  را  آن ها  و  مردم تصمیم گیری کرده 
سبز کند و  می توان از کاربری های نهادهای دولتی  
اقدام شود. در خصوص زمین های رهاشده متعلق به 
حال  در  که  اهلل آباد  در   زمین هایی  مانند  شهرداری 
خواستیم  تأمین  شورای  و  نهادها  از  است،  تصرف 
سریع تر بسته های اقتصادی طراحی شده را اجرا کنند.
شهردار کرمان در رابطه با ورودی های شهر گفت: یکی 
از چهار مساله مهم شهر ورودی های آن است؛ بخش 
اختیارات  از حوزه  این موضوع خارج  از  قابل توجهی 
محدوده  است  آن  بر  سعی  تمام  اما  است  شهرداری 
شهری را مناسب سازی کنیم. برخی ورودی ها از ۲۰ 
کیلومتر مانده به کرمان برق ندارد و مشکالت جدی 

دارد که در شأن کرمان نیست و حل آن نیازمند عزم 
ورودی  زیبایی  به  باید  ورودی ها  تمام  است؛  استانی 
ماهان شود که جزء یکی از بهترین ورودی های ایران 
نیز  را  آدینه  ترمینال  و  فرودگاه  مسیرهای  است. 
وارد می شود  مسافر  وقتی  تا  کرد  فضاسازی خواهیم 

با صحنه خوبی روبه رو شود.
شعرباف تبریزی در خصوص مرمت خانه های قدیمی 
شهر گفت: در این رابطه هیچ اعتبار استانی داده نشده 
که هزینه کنیم. ایمن سازی باید انجام می شد اما باید 
کمک های  می یافت.   اختصاص  بودجه ای  ردیف 
فوریت  که  جاهایی  در  شهرداری  به  استانداری 

بیشتری دارد مانند آرامستان استفاده می شود.

فرماندار جدید رفسنجان با اشاره به وجود ۸۰ هزار 
بهبود  برای  گفت:  رفسنجان  در  پسته  باغ  هکتار 
اصالح  قوانین  یک سری  باید  پسته  وضعیت حوزه 
شود. به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پورمحمدی 
در آئین تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در تاالر 
 ۸۰ وجود  به  اشاره  با  )عج(  ولیعصر  دانشگاه  خیام 
هزار هکتار باغ پسته در این شهرستان میزان تولید 
پسته در رفسنجان را نسبت به کل کشور ۳۵ درصد 

عنوان و بیان کرد: برای بهبود بخش کشاورزی پسته 
ارتزاق  ناحیه  این  از  خانوار  هزار  که ۴۰  رفسنجان 

می کنند باید تالش های بسیاری انجام شود.
وی بیان کرد: کشاورزان این خطه ۸۰ هزار هکتار 
تولید  را  ارزآور  محصولی  و  مدیریت  را  پسته  باغ 
باید یک  بهبود حوزه پسته  برای  باید  می کنند که 

سری قوانین اصالح شود.
افزود: ماده ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادالنه آب  وی 
چاه  از  آب  که  نمی دهد  را  اجازه  این  کشاورز  به 
دارد  امکان  شود؛  منتقل  دیگر  جایی  به  کشاورزی 
چاه کشاورزی آب مناسب داشته باشد اما زمین های 
این  است  بهتر  لذا  نباشند  مرغوب  چاه  این  اطراف 
قانون در راستای جابجایی آب از چاه کشاورزی به 

بخش دیگر منطقه اصالح شود.
انجام  کارشناسی  کار  باید  کرد:  تاکید  پورمحمدی 
شود تا چیزی که به صالح کشاورز و اقتصاد مملکت 

است صورت گیرد.
از  اعم  جایگزین  به کشت های  توجه  وی همچنین 

را   … و  دارویی  گیاهان  عناب،  زرشک،  زعفران، 
پسته  کنار حفظ  در  گفت:  و  داد  قرار  تأکید  مورد 
باید از کشت های جایگزین هم بهره مند شد ضمن 
به  که  داریم  اجرا  دست  در  هم  گلخانه هایی  اینکه 
پویا شدن حوزه کشاورزی شهرستان کمک می کند. 
احداث گلخانه ها به طور سیستماتیک در دست اجرا 

است.
فرماندار رفسنجان به تولید ۳۰ درصد از گوشت مرغ 
استان کرمان در رفسنجان اشاره و تصریح کرد: اما 
مردم این منطقه در صف خرید مرغ می ایستند که 
مورد  مرغ  مدیریت صحیح،  با  باید  نیست  شایسته 
نیاز مردم رفسنجان در اختیار آنها قرار گیرد و مازاد 

را به شهرستان های دیگر ارسال کرد.
هزار  اسب، ۳۳۰  هزار سر   ۵ وجود  به  پورمحمدی 
شهرستان  در  سنگین  دام  هزار   ۱۵ و  سبک  دام 
تن   ۸۰ روزانه  رفسنجان  در  کرد:  تصریح  و  اشاره 
شیر تولید می شود در حالی که علوفه مورد نیاز از 
شهرستان های بردسیر، بم و شیراز تهیه می شود لذا 

باید برنامه ریزی شود که علوفه در این شهرستان 
تولید و از طرفی هم برای شیر تولید شده واحدهای 

فرآوری ایجاد شود.
وی گفت: محور گردشگری از رفسنجان به شهربابک 
و انار وجود دارد که ۲۰۰ نقطه گردشگری در این 
مسیر تعریف و شناسایی شده است تا توریست های 
داخلی و خارجی بتوانند به مدت یک هفته در این 
را  گردشگری  ظرفیت های  و  اقامت  شهرستان ها 

بازدید کنند.
کاری  اصول  درباره  همچنین  رفسنجان  فرماندار 
خود گفت: چیزی که نیاز است احترام به اصول و 
ارزش های نظام و کشور با محوریت والیت پذیری و 

والیت فقیه است.
وی گفت: به همه سلیقه ها در هر خط فکری احترام 
باهم  همه  و  کرد  کار  فراجناحی  باید  می گذاریم، 
از تنش ها  ارتقا شهرستان کنیم و دوری  به  کمک 
در دستور کار است، دست یاری به سوی همه دراز 

می کنیم.

با انتخاب برگزیدگان نهایی در رفسنجان؛

 جشنواره مجازی موسیقی و نواهای آیینی به کار خود پایان داد

دپوی ۲۴۶ کیلوگرم تریاک در یک منزل کشف شد

شهردار کرمان:

اگر مردم در جریان دقیق پروژه فاضالب شهری باشند
 با رضایت بیشتری همکاری می کنند

فرماندار جدید رفسنجان:

باید قانون جابجایی آب از چاه کشاورزی به بخش دیگر منطقه اصالح شود

نخستین محموله زغال سنگ 

کرمان روی ریل ترکیه قرار گرفت
سنگ  زغال  محموله  نخستین  کرمان  استان  آهن  راه  مدیرکل  گفته  به 
حرارتی این استان از ایستگاه راه آهن شهرستان زرند به مقصد کشور ترکیه 

بارگیری و صادر شد.
به گزارش ایرنا مجید ارجونی در آمراسم ارسال این محموله افزود: امروز 
شاهد صادرات ۵۵۰ تن زغال سنگ حرارتی در عمل به منویات مقام معظم 
این میزان زغال  اقتصاد مقاومتی هستیم که  اجرای طرح های  و  رهبری 
سنگ در قالب ۱۰ واگن باری با طی مسافت ۲ هزار کیلومتر در مدت زمان 

یک هفته به وان ترکیه صادرات می شود. 
وی اظهارکرد: طی برنامه ریزی انجام شده ماهانه چهار هزارتن زغال سنگ 

حرارتی به صورت منظم به این کشور صادر می شود. 
مدیرکل راه آهن استان کرمان با بیان اینکه کاهش سوخت حمل و نقل 
نقلیه جاده ای یک هفتم است گفت: هرواگن  با وسایل  ریلی در مقایسه 
که  می شود  ارتباطی  محورهای  در  کامیون  کاهش حدود سه  باعث  باری 
رانندگی خواهد  و حوادث  ترافیک جاده ای  بسزایی در کاهش  نقش  خود 
داشت و امیدواریم شاهد افزایش توسعه صنعت ریلی در صنایع و معادن 
این منطقه باشیم. علی صادق زاده فرماندار زرند هم در این مراسم گفت: 
نظام  دشمنان  تحریم  شرایط  در  حرارتی  سنگ  زغال  محموله  نخستین 
مقدس جمهوری اسالمی با مشارکت بخش خصوصی، از ایستگاه راه آهن 
شهرستان زرند به مقصد کشور ترکیه صادر می شود و این صادرات نقش 
به  وابستگی  کاهش  اقدام  این  وی  گفته  به  دارد.  معادن  رونق  در  موثری 

درآمدهای نفتی را به دنبال دارد.

رئیس پلیس آگاهی کرمان خبر داد؛

کشف کالهبرداری ۲۰ میلیاردی در کرمان
رئیس پلیس آگاهی استان کرمان از کشف کالهبرداری و فروش مال غیر 

به ارزش ۲۰ میلیارد ریال و دستگیری ۲ نفر متهم در این رابطه خبر داد.
پایگاه خبری پلیس، سرهنگ یداهلل  از  به نقل  به گزارش خبرگزاری مهر 
حسن پور اظهار کرد: در پی اقدامات فنی و اطالعاتی، مأموران این پلیس 
از کالهبرداری و فروش مال غیر یک قطعه زمین، در شهر کرمان مطلع و 

بررسی موضوع را دستور کار قرار دادند.
وی افزود: با حصول اطمینان از کالهبرداری و ضمن کسب دستور قضائی، ۲ 
متهم در این رابطه شناسایی و پس از چند روز تعقیب و مراقبت شبانه روزی 

در مخفیگاه خود واقع در شهر کرمان دستگیر شدند.
رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به سابقه دار بودن متهمان در امر جعل 
به  پلیسی  بازجویی های  اسناد و فروش مال غیر، عنوان کرد: متهمان در 
کالهبرداری و فروش مال غیر به ارزش ۲۰ میلیارد ریال از طریق تنظیم 
سند ثبتی جعلی و فروش یک قطعه زمین به متراژ ۲۰۰ متر مربع واقع در 
از شهروندان خواست که هنگام  پایان  اعتراف کردند. وی در  شهر کرمان 
معامله امالک تا اطمینان کامل از مالکیت طرف مقابل از تنظیم هر گونه قرار 

داد و پرداخت وجه خودداری کنند.

آگهی مزایده اقالم ضایعاتی و مستعمل 
شــرکت نیروگاهی ســیکل ترکیبی کرمانیان در نظر دارد اقالم ضایعاتی و مستعمل خود شامل انواع آهن ضایعاتی، سطل و گالن ۲۰ لیتری و بشکه 
پالستیکی سالم، انواع تخته و قرقره چوبی و فلزی، لوله پلی اتیلن و پی وی سی ضایعاتی، ساندویچ پنل، شاسی های آهنی ساخته از ناودانی و لوله 
و نبشی، یکدستگاه بچینگ ۴۰ متر مکعبی، دو دستگاه سیلو سیمان ۱۰۰ تنی و یکدستگاه شوت بتن را در محل نیروگاه واقع در کیلومتر ۱۲ جاده 
ســیرجان به کرمان از طریق مزایده بفروش رســاند. متقاضیان می توانند برای بازدید، دریافت اسناد مزایده و یا کسب اطالعات بیشتر از تاریخ درج 

آگهی تا تاریخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ از طریق تماس با شماره های ۴۲۲۸۱۷۰۲ - ۰۳۴ در ساعات اداری اقدام نمایند.

بدینوسیله از کلیه شرکا/ سهامداران شرکت کیان مس جوزم سهامی 
خاص به شماره ثبت ۹۴۲ شناسه ملی  ۱۰۶۳۰۰۷۵۳۵۳ دعوت به 
عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در 
ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ در محل شرکت تشکیل می شود 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

تغییر آدرس ثبتی شرکت از  آدرس فعلی به آدرس ثبتی دیگر
هیئت مدیره شرکت کیان مس جوزم

آگهی دعوت به مجمع عمومی
 عادی بطور فوق العاده شرکت کیان 

مس جوزم

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
برابر رای شماره 140060319078008039 هیات دوم مورخه 1400/8/27 موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسمعیل اسمعیل زاده مرغکی  
فرزند نمک بشماره شناسنامه 2176 صادره از بم در ششدانگ قسمتی از یک باب کارگاه به 
مساحت 72/6 مترمربع ) جهت الحاق به پالک 14617 فرعی از 1783 اصلی با کاربری عرصه 
اجاره  در  و  است  به وقف  متعلق  از ششدانگ عرصه  مربع  متر   26/23 موازی  مسکونی( که 
مالک متن می باشد  تحت پالک 22255 فرعی از 1783 اصلی بخش 3 کرمان واقع در کرمان 
خیابان یاسین نبش یاسین 16  خریداری از مالک رسمی آقای سید زین العابدین میرحسینی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و  می توانند از تاریخ 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1400/09/20 

تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه 1400/10/4
1281 م/الف

محمود مهدی زاده - رییس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
قانون  موضوع  اول  هیات   1400/06/23 مورخ   1400603190050000394 شماره  رای  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
علی  فرزند  توصیفیان  حسین  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهداد  ملک  ثبت 
بشماره شناسنامه 42 صادره از شهداد در ششدانگ باغ به مساحت 2523/84 مترمربع پالکهای 
1795 و 1792و 1789 اصلی واقع در بخش 23 کرمان به آدرس شهداد- بلوار باهنر کوچه 
شهید عبدالهی خریداری از مالک رسمی خانم ها ناهید نجف پور ، صغری اکبرزاده و علی 
به فاصله 15  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا  افغانی محرز گردیده است.  پور 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1400/9/6

تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه 1400/09/20
1196 م/الف

ابراهیم سیدی - رییس ثبت اسناد و امالک
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قلیان؛
نقطه شروع اعتیاد !

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

بغض
 پائیزی

چنان ابری
میان آسمان سرد پائیزم

نه می بارم
نه همچون آرزوهایم سبکبارم

نه توفان می شود برپا
که از پاییز بگریزم

نسیم صبحگاهی هم
به من زورش نمی چربد

نمی شد باورم ، روزی
میان آسمان هم

بغض باید کرد ...

به قلم مهدی 
ایرانمنش پور 
کرمانی

نور امید 
جواد رادمنش) رها(

پرستاران شما شب زنده دارید
شما دنبال درمان و دوایید

شما مرهم شما تسکین دردید
عالئم حیاتی را بسنجید

شما آن همرهان با صفایید
همه به فکر دفع یک بالیید

اگر چه جان خود آزرده دارید
خوشا تیمار بیماران نمایید

مدافع گشته اید و خوش درخشید
به کار زار باکووید هرگز نترسید

فرشتگان حاضر در زمینید
به بالین مریض نور امیدید
خدا هر دم نگهبان شما باد

که هر یک خود نگهبان مریضید

حسابداران
جواد رادمنش) رها(

حسابداران نذارین کار خراب شه
حساب کتاب مالی بر مال شه

حساب ها را تو کاری کن تراز شه
بدهکاری سیستم رو به راه شه
زیان را تو کمی باال نشون ده

دل مامور مالیاتی خون شه
کمی هم سود را باال نشون ده
دل مسئول مجموعه جوون شه

همه  از  تو  توقع می کنن  پول
کمی باال کمی  پایین  نمیشه
به هر جایی قراردادی ببندن

تو پایه ثابتی بی تو نمیشه
همیشه در تب و در اضطرابی

فالنی تو بگو عیدی چی میشه
تورم  یا رکود  فرقی  نداره

فقط باید حساب ها رو به را شه
خدا ناکرده هر جایی قصوری

فسادی رشوه ای یا اختالس شه
نگاه ها کامال«روی تو زوم شه

نمیگن کل سیستم زیر و رو شه
چو کوتاهی به هرجایی که میشه
تو ُجورش می کشی مثل همیشه
چو دیوان، بازرسان یا هر نهادی

بخواهد  اطالعاتی  همیشه
همه گویند به ما مربوط نمیشه
برو اونجا فالنی هست همیشه

خدایی کار و  باراتم  زیاده
نمی دونم چرا کمتر نمیشه

چو باشد جمله کارهای تو فنی
به تو پرداخت فنی هم نمیشه
خالصه دوستان عیبی نداره
اگر علمی تو داری در میانه

به همت کوش یاری کن همیشه
خدای متعال خیرش رو میده

به هر منصب نشستی همتی کن
کمی در حق مردم بندگی کن

گزارش »کرمان امروز« از ظرفیت های کم نظیر و گوناگون قنات ها در استان کرمان که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد؛

قنات؛ شریان حیات در سرزمین کویر

اشاره:
متاسفانه  اما  است  مهمی  های  قنات  دارای  کرمان 
موجب  اخیر،  های  سال  در  متوالی  های  خشکسالی 
همچنین  است.  شده  آنها  از  بسیاری  شدن  خشک 
در طول سال  انگیز  این  سازه های شگفت  از  تعدادی 
و  بازنگری  با  باید  قرار گرفته که  تخریب  ها در معرض 
اتخاذ برنامه های الزم از فوت زودرس قنات های موجود 
زیر  های  آب  کارشناس  که  ای  مساله  کرد.  جلوگیری 
زمینی و قنات های کرمان از آن  به عنوان یک غفلت یاد 
کرده و می گوید: حفر چاه های عمیق در کنار قنات ها 
نباید اتفاق می افتاد و در حال حاضر نیز با خطر ضربه 
ای که کارخانه های صنعتی نزدیک به قنات ها به آن 
ها وارد می کنند، مواجه هستیم. در این زمینه گزارشی 

تهیه شده که در ادامه قابل مطالعه است. 
قنات ؛ شاهکار مهندسی ایرانیان

قنات یکی از قدیمی ترین روش های ابتکاری در زمینه 
استحصال آب است که در کشور ما ریشه تاریخی دارد؛ 
این تونل ها حاوی آب از دیر باز در برخی از نقاط کشور 
به ویژه مناطق کویری و کم آب به کار گرفته می شود تا 

حیات روستا و کشاورزی را حفظ کند.
در واقع قنات ها از هزاران سال پیش  در مکان های 
فاقد رودخانه و چشمه توسط ایرانیان ساخته شده و با 
خلق این شیوه استحصال آب، زندگی در مکان های کم 

آب نیز زیباتر و دست یافتنی تر شد. 
قنات در استان

موقعیت  کرمان،  استان  در  ها  قنات  وجود  علت 
از جمله آب و هوای خشک  و  جغرافیای خاص منطقه 

بوده است و از تکنولوژی خاصی برخوردار هستند.
 در استان کرمان با رشد جمعیت و مهاجرت  و صنعتی 
شدن و جمعیت زیاد، زندگی با قنات دیگر جوابگو نبود 
و  در ادامه با ورود تکنولوژی و احداث چاه های عمیق، 
شاهد پایین رفتن سطح آب و خشک شدن حدود 90 
اینگونه قنات در استان کرمان  درصد قنات ها بودیم و 

مورد غفلت قرار گرفت و آن را فوت شده اعالم کردند.
از سوی دیگر چاه های عمیق در کوتاه مدت جوابگو بود 
ولی اکنون که به کمبود آب و بی آبی رسیده ایم ارزش 
آب حتی یک قطره آن در قنات ها مورد توجه قرار گرفت 
و کارشناسان  به این مساله پی بردند که  قنات یک کار 
مهندسی بوده و اگر روند حیات آن ادامه پیدا کند بخشی 

از مشکالت را جبران خواهد کرد.
غفلت از قنات ها

کارشناس آب های زیر زمینی و قنات های کرمان هم 
در این باره می گوید: قنات های استان مورد غفلت قرار 
گرفته به همین دلیل از اداره کل میراث فرهنگی تقاضا 

داریم تا هر چه سریع تر این میراث ارزشمند استان را به 
ثبت ملی برساند و از آسیب صنعت به آن ها جلوگیری 

کند. 
محمد برشان  در گفت و گو با ایسنا، در رابطه با شرح 
حال  در  کرد:  بیان  کرمان  استان  قنات های  وضعیت 
حاضر هزار و 9۳۵ قنات در استان کرمان وجود دارد اما 
نمی توان گفت از همه آن ها بهره برداری مفید می شود 
زیرا بسیاری از آن ها به دلیل عدم بارندگی تغذیه نشده 
اقلیمی  استان کرمان دچار خشکسالی  و خشک شدند. 
است و این مساله به شدت بر قنات ها تأثیر گذاشته است. 
برشان در ادامه با اشاره به سه قنات استان کرمان که 

به ثبت جهانی رسیده اند، اظهار کرد: سه قنات گوهرریز 
جوپار،  قاسم آباد و اکبرآباد بروات بم قنات هایی هستند 
آب دهی  حاضر  درحال  و  رسیده اند  جهانی  ثبت  به  که 
استفاده  کشاورزی  مصارف  در  که  دارند  خوبی  بسیار 

می شوند. 
صنعت گردشگری قنات

صنعت  با  رابطه  در  آب  پژوهشگر  و  کارشناس 
بر  عالوه  قنات ها  این  کرد:  عنوان  قنات ها  گردشگری 
نیز  توریستی  جاذبه  یک  عنوان  به  کشاورزی  استفاده 
که  کرونا  ویروس  شیوع  از  پس  اما  می شدند  محسوب 
صنعت گردشگری با افت شدیدی مواجه شد این قناتها 

نیز از این قائله جدا نبودند.  
که  کرمان  استان  قنات های  مرکز  با  رابطه  در  برشان 
نیز توضیح داد: فعالیت های  افتتاح شد،  چند ماه پیش 
این مرکز در راستای موارد فرهنگی و ارتقای گردشگری 
قنات های استان است؛ در کل این مرکز جهت ساماندهی 
وضعیت قنات ها در استان راه اندازی شده که البته هنوز 

فعالیت های رسمی خود را آغاز نکرده  است.
با  رابطه  قنات های کرمان در  عضو هیات مدیره مرکز 
تصریح  استان  در  شده  قنات های خشک  احیای  امکان 
و  آن ها  خاک  سفتی  به  توجه  با  قنات ها  احیای  کرد: 
همچنین  است؛  پرهزینه  کاری  دیگر  عوامل  بسیاری 
بسیاری از نهاد ها مانند جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی 

و غیره در این کار تصمیم گیرنده هستند. 
مشکالت احیای قنات ها

برشان افزود: احیای این قنات ها عالوه بر هزینه مالی 
باال، خطرات زیادی برای جان انسان نیز دارد؛ همچنین 
برای اموری که برای حفر قنات ها نیاز است، افراد هیچ 
آموزشی برای این کار ندیده اند بنابراین با توجه به این 
موارد توصیه ما این است که در حال حاضر در این راستا 

کاری انجام شود و قنات های موجود حفظ شود. 
و  استان  بزرگ  سرمایه  قنات ها  براینکه  تأکید  با  وی 
استان  در  داد:  توضیح  هستند  آن  تاریخی  شناسنامه 
با کمک  تا  اندازی کردیم  پنج دبیرخانه ثبت قناتی راه 
ارگان های دیگر قنات های واجد شرایط استان را به ثبت 

ملی برسانیم تا از آسیب دیدن آن ها جلوگیری شود. 
کارشناس آب های زیرزمینی و قنات های کرمان افزود: 
حفر چاه های عمیق در کنار قنات ها نباید اتفاق می افتاد؛ 
کارخانه های  که  ضربه ای  خطر  با  نیز  حاضر  حال  در 
صنعتی نزدیک به قنات ها به آن ها وارد می کنند مواجه 
همین  آن ها  ملی  ثبت  برای  ما  عجله  دلیل  و  هستیم 

است.

عدم  دلیل  به  آنها  از  بسیاری  که  دارد  وجود  کرمان  استان  در  قنات   ۹۳۵ و  هزار  حاضر،  درحال    
کارشناسان  از  یکی  که  مساله ای  شدند.  خشک  عمیق   های  چاه  حفر  با  یا  و  نشده  تغذیه  بارندگی 
آب های زیرزمینی و قنوات کرمان از آن به عنوان یک غفلت یاد کرده و می گوید: حفر چاههای عمیق 
در کنار قنات ها نباید اتفاق می افتاد و درحال حاضر نیز با خطر ضربه ای که کارخانه های صنعتی نزدیک 
به قنات ها به این شریان های حیات وارد می کنند، مواجه هستیم در حالی که احیا و نگهداری درست 
زمینه گردشگری  حتی در  و سرمایه گذاری های جدید  زایی  برای درآمد  قنات ها می تواند فرصتی 

دراستان باشد و...

با حکم شهردار کرمان؛

»اسماعیل جهانشاهی«، »مشاور شهردار در ارتباط با خیرین شهریار

 و مدیرعامل بنیاد خیریه بناهای ماندگار شهرداری کرمان« شد

با حکم شهردار کرمان؛

»محمد منتظر«، سرپرست شهرداری منطقه یک کرمان شد

بر اثر انفجار لوله گاز شهری در کرمان یک نفر مجروح شد

با حکم شهردار کرمان، »اسماعیل جهانشاهی«، به عنوان »مشاور شهردار 
ماندگار  بناهای  خیریه  بنیاد  مدیرعامل  و  شهریار  خیرین  با  ارتباط  در 

شهرداری کرمان« معرفی شد.

از  استفاده  است:  آمده  تبریزی، شهردار کرمان  َشعرباف  در حکم سعید 
توانمندی های مادی و معنوی مردم در جهت رشد و شکوفایی دستاوردهای 
بناهای ماندگار،  از نظر  نیازهای فرهنگی و اجتماعی مردم  شهری و رفع 

احداث و ایجاد بناهای عام المنفعه با مشارکت خیرین حقیقی و حقوقی، 
اهداف  به  ادارات و سازمان ها جهت رسیدن  با کلیه  همکاری و مشارکت 

مؤسسه و سایر امور محوله مورد انتظار است. 

به عنوان سرپرست شهرداری  منتظر«،  »محمد  کرمان،  با حکم شهردار 
تبریزی، شهردار  َشعرباف  منطقه یک کرمان معرفی شد. در حکم سعید 
کرمان آمده است: انتظار می رود با توجه به نگاه ویژه ای که در این دوره به 

بافت فرهنگی وجود داشته، با جلب مشارکت همگانی و استفاده از نظرات 
متخصصان در جهت افزایش رونق و شخصیت فرهنگی و اقتصادی آن و کل 
منطقه یک شهری تالش نموده و در جهت نظارت دقیق بر ساخت وسازها از 

باب هماهنگی و احترام به بافت تاریخی و فرهنگی و ارتقای سطح خدمات 
و حفظ  رجوع  ارباب  تکریم  به  ویژه  توجه  و  منطقه، شفاف سازی  این  در 

کرامت مردم در نظام اداری کوشا باشید. 

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان از مهار 
آتش سوزِی حادثه ترکیدن لوله گاز در خیابان »خواجوی کرمانی« خبر 

داد.
خیابان  در  گاز  لوله  شدن  شکسته  حادثه  به  اشاره  با  میرزایی  رضا 
حریق  اطفای  و  نجات  و  امداد  نیروهای  کرد:  بیان  کرمانی«  »خواجوی 

آتش نشانی از دو ایستگاه در محل حادثه حاضر شدند.

داده  رخ  شهری  فاضالب  پروژه  حفاری  به دنبال  حادثه  این  افزود:  وی 
است که پس از آسیب لوله گاز و نشت گاز  کامیون که در مجاور محل 

حفاری و نشت گاز متوقف بوده، طعمه حریق شده است.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان با بیان 
اینکه راننده کامیون دچار سوختگی و جراحت شده است،  درخصوص 
محل  به حریق  توجه  با  گفت:  حادثه  این  در  امدادی  عملیات  چگونگی 

نشت لوله گاز و خودروی »خاور« که در مجاور کانال دچار آتش سوزی 
شده بود، آتش نشانان به سرعت نسبت به اطفای حریق خودرو و کنترل و 

مهار آتش سوزی لوله گاز شهری اقدام کردند.
همکاری  با  حادثه  این  ایمن سازی  همچنین  کرد:  بیان  میرزایی 
دستگاه های گاز، برق و سازمان آتش نشانی صورت گرفت و خوشبختانه 

هیچ خطری از این حادثه شهروندان را تهدید نمی کند.
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به قلم 
محمد فتح نجات

روایت »کرمان امروز« از معضل ناتمام ساخت و ساز در حریم رودخانه های استان کرمان و احتمال وقوع سیل مخرب در این مناطق؛

آیا فساد مالی  در بحث حریم رودخانه ها مطرح است؟

هشدار پلیس درباره افزایش تعداد »کودکان سایبری« 
و آسیب  های آن

دانشمندان نوع دوم ُامیکرون را شناسایی کردند

چندین سال است که خطر ساخت و ساز در حریم 
پس  و  شده  ساز  خبر  کرمان  استان  های  رودخانه 
از سیل هایی که در سالهای اخیر در استان کرمان 
شاهد آنها بودیم، حساسیت ها در این زمینه بیشتر 
این  درباره  بودن  آماده  زمینه  آیا کاری در  اما  شد. 
خطر احتمالی انجام داده ایم؟معضل ساخت و ساز 
بحث  موضوع  سالها  این  در  ها  رودخانه  حریم  در 
بسیاری از جلسات دولتی بوده و هست و در بیشتر 
نشست هایی که درباره بحران های طبیعی برگزار 
گیرد.  می  قرار  اشاره  مورد  نیز  نکته  این  شود  می 
نکته ای که متاسفانه به رغم مهم بودنش بسیار کم 
روستاهای  و  شهرها  مسئوالن  و  مردم  توجه  مورد 
در  که  هستیم  شاهد  همه  گیرد.  می  قرار  کوچک 
همین کوهپایه و سیرچ که در نزدیکی ما قرار دارد 
انجام  ها  چه ساخت و سازهایی در حریم رودخانه 
شده است. ویالهایی که نه تنها کسی از خرید آنها 

ابایی ندارد بلکه از بیشترین قیمت ها در آن منطقه 
کنار  در  که  دلیل  این  به  دقیقا  هستند،  برخوردار 
بخشداری  و  ها  متاسفانه دهیاری  رودخانه هستند. 
ها در این باره سخت گیری نمی کنند و گویا هنوز 
اهمیت این رفتار اشتباه را آنطور که باید درک نکرده 
از  بسیاری  که  بودیم  شاهد  امسال  ابتدای  در  اند. 
ها  رودخانه  حریم  در  اسکان  دلیل  به  کشور  مردم 
مال و جان خود را از دست دادند و بسیاری مصدوم 

و مفقود شدند. چند ماه قبل بود که سیل در زرند 
چندین کودک را با خود برد و در حوالی یک امام 
زاده شکر خدا این کودکان زنده از آب بیرون آمدند.

بسیار  باره  دراین  نشست  و  جلسه  برگزاری  اگرچه 
اما باید به دنبال این سوال باشیم  با اهمیت است، 
و  ها  شهرستان  و  استان  جنوب  مسئوالن  چرا  که 
روستاهای در معرض خطر سیل هیچ ترتیب اثری 
ساختمان  هیچ  تخریب  شاهد  ما  و  ندادند  انجام 

حتی  که  است  ذکر  شایان  نبودیم.  غیرقانونی 
گزارشاتی مبنی بر ساخت و سازهای جدید ویال در 
برخی از شهرستان های کرمان نیز به گوش می رسد 
و گویا مسئوالن متوجه حساسیت موضوع نشده اند. 
برای  مسئوالن  از  کرمان  استاندار  درخواست  یقینا 
سامان دادن به این ساخت و سازها و حریم رودخانه 
اینکه چرا به این  اما  ها به نفِس عمل خوب است، 
است.  بار  اسف  نمی شود  عمل  قوانین  و  دستورات 
از  برخی  آیا  است؟  جریان  در  مالی  مالحظات  آیا 
اعضای شوراهای شهر و روستا در این زمینه منفعتی 
دارند؟ ما امیدواریم که این احتمال در هیچ کجای 
استان کرمان صحت نداشته باشد و هیچگاه در هیچ 
شهرستانی چه جنوبی و چه شمالی پرونده ای تحت 
عنوان دریافت رشوه برای ساخت و ساز در نقاط بکر 
و حریم رودخانه تشکیل نشود و حتی شاهد عزل و 
توبیخ در این زمینه نباشیم. امیدواریم شاهد تغییر 
که  داریم  امید  همچنین  و  باشیم  وضعیت  این  در 
تمام  زمینه  این  در  معنوی  و  مادی  های  مصلحت 
شود و مسئوالن و شوراهای این مناطق با تکیه بر 
اصول شرع و آموزه های دینی از بروز چنین تخلفات 
آنطور نشود که پس  و  باری پیشگیری کنند  مرگ 
از بروز یک حادثه و کشته شدن چند کرمانی، تازه 
مسئوالن کاسه ی عذرخواهی دست بگیرند. به امید 
خداوند که در این باره در دولت جدید شاهد اتفاقات 

مثبتی باشیم.

رئیس مرکز تشخیص  و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا با 
اشاره به روند افزایش تعداد کودکان سایبری، نسبت به استفاده نادرست 

کودکان از گوشی هوشمند والدین، به هم وطنان هشدار داد. 
سرهنگ دوم علی محمد رجبی، از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: در چند 
اینترنت و  از  افزایش چشمگیر درصد استفاده کودکان  سال اخیر شاهد 
افزایش کودکان سایبری هستیم و میزان زمانی که آنها آنالین می گذرانند 

نیز به طور پیوسته در حال افزایش است.
و  دارد  کودکان  برای  زیادی  فوائد  اینترنت  و  مجازی  فضای  گفت:  وی 
اما الزم  یافتن کمک کند  تکامل  یادگیری، رشد و  به آن ها در  می تواند 
است والدین آگاه باشند تا بتوانند عالوه بر اعمال نظارت مناسب بر نحوه 
آنها  به  نیز  را  آن  از  استفاده  روش صحیح  اینترنت،  از  کودکان  استفاده 
مجازی  فضای  و  اینترنت  از  نادرست  استفاده  که  چرا  بدهند،  آموزش 

می تواند خطرات جبران ناپذیری را به بار بیاورد.
رجبی گفت: گوشی هوشمند یکی از روش هایی است که کودکان از طریق 

آن به اینترنت و فضای مجازی متصل می شوند و اکثر کودکان به دلیل 
والدین خود  از گوشی  اغلب  یا گوشی هوشمند شخصی،  تبلت  نداشتن 
استفاده می کنند که این امر با توجه به وجود اپلیکیشین ها و پیام رسان های 
مختلف و همچنین وجود اطالعات مهم در گوشی بزرگساالن، عالوه بر 
گسترده کردن بستر خطر برای کودکان، می تواند باعث بروز خطراتی نیز 

برای والدین آنها شود.
با گوشی والدین  بازی  وی در تشریح این موضوع گفت: کودکان هنگام 
و  وبسایت ها  در  شده  منتشر  تبلیغات  از  برخی  با  آنالین،  صورت  به 
پیام رسان های موبایلی از جمله اینستاگرام که هرگونه عکس و فیلم در 
آن رد و بدل می شود، مواجه خواهند شد و کنجکاو می شوند که مشاهده 
کنند و حتی صفحه ها را دنبال کنند که این امر می تواند کودکان را با 
صدماتی از قبیل بلوغ زودرس، اختالل شخصیتی، افسردگی و ... مواجه 
کند. رجبی به نوع دیگر این خطرات که والدین را تهدید می کند اشاره 
کرد و گفت: در برخی بازی های آنالین امکان ارتباط گیری و چت کردن 

وجود دارد و بسیاری از مجرمان از این طریق در قالب دوستی با کودکان 
ارتباط برقرار می کنند که عالوه بر احتمال اعمال موارد مجرمانه بر روی 
به سمت  را  آنها  می توانند  سایبری،  قلدری  و  قبیل خشونت  از  کودکان 
سایت های فیشینگ یا نرم افزارهای حاوی بدافزار هدایت نموده و اقدام به 

سرقت اطالعات بانکی والدین کنند.
انتظامی مهمترین مورد در زمینه فعالیت کودکان در اینترنت  این مقام 
رعایت  خصوص  در  و  کرد  عنوان  خانواده شان  و  آن ها  خود  ایمنی  را 
مواردی برای ایمنی کودکان در اینترنت اظهار کرد: استفاده کودکان از 
اپلیکیشن ها و وبسایت ها یا بازی های موبایلی، باید با اجازه والدین باشد و 
خانواده ها باید به کودکان خود نحوه صحیح استفاده از گوشی و اینترنت 

را یاد بدهند و فعالیت هایش در اینترنت را مدیریت کنند.
خویش  فرزندان  به  را  بیشتری  وقت  کرد:  توصیه  ها  خانواده  به  وی 
اختصاص بدهند و با باال بردن دانش و سواد سایبری، کودکان خود را در 

فضای مجازی همراهی کنند.

دانشمندان نوع دومی از اُمیکرون شناسایی کردند که ردیابی این نوع به 
دلیل ژنتیک آن دشوارتر خواهد بود.

جنوبی،  آفریقای  در  بار  هفت  تاکنون  دارد،  نام   BA.۲ که  نسل جدید 
استرالیا و کانادا مشاهده شده است.

کرد:  اظهار  لندن  دانشگاه  کالج  ژنتیک  موسسه  مدیر  بالوکس،  فرانسوا 
BA.۲ از نظر ژنتیکی با سویه اُمیکرون که اکنون BA.۱ نامیده می شود، 

متفاوت و در سراسر جهان گسترش یافته است.
مهمتر از همه، این جهش مشخصه حذف ژن S را ندارد ژنی که در سویه 
آزمایش  نتایج  طریق  از  راحتی  به  تا  می شود  موجب   BA.۱ اُمیکرون 
PCR شناسایی شود )روش اصلی که این سویه بر اساس آن تاکنون 

ردیابی شده است.(
سایت گاردین گزارش کرده است که این نتایج به این معنی است که »دو 

سویه ممکن است رفتار متفاوتی داشته باشند."
موسسه  در  محاسباتی  زیست شناس  و  بالینی  پزشک  اسکاریا،  وینود 
ژنومیک و زیست شناسی یکپارچه )CSIR( در توییتی گفت: در حالی 

که این تغییر ردیابی را سخت تر می کند اما هنوز از آن نمی ترسیم.
دیوید استوارت، استاد زیست شناسی ساختاری در دانشگاه آکسفورد نیز 

با این موضوع موافق است.
به گزارش فایننشال تایمز، وی گفت: »فکر نمی کنم دلیلی وجود داشته 

باشد که این سویه جدید تهدیدی بیشتر از شکل اُمیکرون باشد که در 
حال حاضر در بریتانیا در حال گسترش است."

استوارت افزود: »اما خیلی زود است که با قطعیت در این مورد صحبت 
اما  می دهند  تشخیص  را  نوع  این  همچنان   PCR آزمایش های  کنیم. 

ممکن است نتوانند آن را از سایرین متمایز کنند."
به گفته اندرو رامبو، زیست شناس تکاملی در دانشگاه ادینبورگ، بریتانیا 
که جهش ها را بررسی کرده است، BA.۲  را حامل بسیاری از جهش های 
اما این سویه ده ها جهش دارد که  اُمیکرون می داند  تعیین کننده مانند 
این  در  ظاهر شده   BA.۱ در  که  ده ها جهشی  ندارد همچنین   BA.۱
فاقد جهش خاصی    BA.۲ ،از همه یافته است و مهمتر  سویه کاهش 

است که دانشمندان به عنوان راهی سریع برای ردیابی اُمیکرون استفاده 
تا  می کنند  بررسی  را  مختلف  نشانگرهای   PCR تست های   کردند. 
 S مشخص شود فردی حامل ویروس کروناست یا خیر که یکی از آنها ژن
است. هنگامی که فردی با سویه BA.۱ اُمیکرون آزمایش PCR انجام 
می دهد، نتایج نشان می دهد که یکی از نشانگرها کار نمی کند و به این 
حالت حذف ژن S می گویند. این روش یک راه آسان برای جدا کردن 
اُمیکرون از سایر انواعی بود که در حال حاضر در گردش هستند و اکثر 
آنها باعث حذف ژن S نمی شوند اما این مورد به احتمال زیاد برای نسل 
بیشتر  باید  آن  شناسایی  برای  دانشمندان  و  بود  نخواهد  BA.۲ صادق 

تالش کنند.
تکاملی  ژنتیک  بخش  از  هادکرافت  اما  برای  تایمز،  فایننشال  گفته  به 
اُمیکرون  بازل، این موضوع به این معنی است که ممکن است  دانشگاه 

بیشتر از آنچه ما فکر می کنیم وجود داشته باشد.
برای  باید  هنوز   PCR که تست های  کرد  تاکید  توییتی  در  هادکرافت 
تشخیص اینکه آیا فردی به ویروس کرونا مبتال شده است حتی با وجود 

این سویه جدید کارایی داشته باشند.
وی افزود: فقط ما نمی توانیم از این »میانبر« برای یافتن موارد احتمالی 
 PCR استفاده کنیم. با این حال، خود آزمایش BA.۲ اُمیکرون  برای

هنوز کارایی دارد.

یادداشت ورزشی:

مس کرمان ملوان 

صدرنشین را 

در انزلی متوقف کرد
تیم فوتبال صنعت مس کرمان در هفته نهم رقابت های لیگ دسته 
انزلی  برابر تیم صدرنشین و مدعی ملوان بندر  اول فوتبال کشوردر 
به نتیجه تساوی یک بر یک دست پیدا کرد تا صدرنشین لیگ را در 

خانه متوقف و روند رو به پیشرفت خود را حفظ کند.
شاگردان فرزاد حسینخانی که پس از حذف تیم خوشه طالیی ساوه 
در جام حذفی و کسب اولین پیروزی خارج از خانه در برابر شهرداری 
همدان در هفته هفتم با روحیه ای مضاعف به مصاف انزلی چی ها 
رفته  بودند در دقیقه دوازده و روی تیز هوشی مهرداد آوخ به گل 
رسیدند تا ملوان دومین گل فصل خود را دریافت کند اما در ادامه 
حمالت پر دامنه ملوان بر روی دروازه مس منجر به گل اول ملوان 
توسط حمید کاظمی شد تا نیمه نخست با نتیجه مساوی یک بر یک 
به پایان برسد  هر چند در نیمه دوم هم فرصت هایی بر روی دروازه 
هر دو تیم ایجاد شد اما توپی از خط دروازه ها عبور نکرد تا این بازی 

حساس با نتیجه مساوی به پایان برسد.
با کسب ۱۴امتیاز در جایگاه ششم جدول رده  تیم مس هم اکنون 
بندی قرار دارد و در هفته دهم رقابت ها از ساعت ۱۴ عصر روز سه 
شنبه بیست و سوم آذرماه جاری و در ورزشگاه شهید باهنر کرمان از 
تیم بحران زده شاهین بوشهری پذیرایی می کند که موفق شد مس 

شهربابک را با نتیجه صفر بر صفر متوقف کند.
دیدار حساس و فینال زودرس لیگ دسته اول فوتبال کشور در حالی 
که به صورت زنده از شبکه باران پخش شد،از شبکه استانی کرمان 
لذت  از  کرمان  استان  در  فوتبال  مندان  عالقه  تا  نرفت  آنتن  روی 
بهره شوند  بی  و مستقیم  زنده  به صورت  بازی جذاب  این  تماشای 
و مدیران سیمای مرکز کرمان ترجیح داده بودند که مخاطبان این 
به  را  کرمان«  های  »شب  تکرار  کرمان،  روزهای  در  استانی  شبکه 

نظاره بنشینند!
حضور قریب پانصد هوادار تیم ملوان بندر انزلی در ورزشگاه سردار 
در  فوتبال  تماشاگران  حضور  ممنوعیت  رغم  به  نیز  گیالن  جنگل 
نیمه  اواسط  بود که در  این دیدار  نکات جالب توجه  از  ورزشگاه ها 
هواداران  قانونی  غیر  حضور  به  حسینخانی  فرزاد  اعتراض  نخست 
وقفه  با  دقایق طوالنی  برای  بازی  تا  شد  باعث  ورزشگاه  در  گیالنی 
به  کرمانی  تماشاگران  ورود  که  است  حالی  در  این  و  شود  مواجه 
استادیوم شهید باهنر کرمان همچنان ممنوع هست و امکان حضور 

هواداران در ورزشگاه وجود ندارد!
شاگردان قاسم شهبا در تیم آرمان گهر سیرجان نیز در خانه خود دو 
بر یک تیم خیبر خرم آباد را مغلوب کردند تا  هفده امتیازی و رتبه 

سوم جدول رده بندی را به خود اختصاص دهند.

با همکاری دانشمند ایرانی دانشگاه 

»ییل« صورت گرفت؛

شناسایی یک ژن که نقشی مخرب 

در بیماری کبد چرب دارد

محققان »دانشگاه ییل« آمریکا در مطالعه اخیرشان که با کمک دکتر 
»آریا مانی« محقق ایرانی انجام شد، توانستند یک ژن را که تاثیر 

مخربی بر بیماری کبد چرب دارد، شناسایی کنند.
به  بیماری ای  می یابد،  تجمع  کبد  در  زیادی  چربی  که  هنگامی   
ایجاد می شود.   )NAFLD( الکلی  بیماری کبد چرب غیر  عنوان 
کبد  بیماری  می شود.  کبدی  آسیب  و  التهاب  باعث  بیماری  این 
چرب غیر الکلی نوعی از کبد چرب است که در نتیجه تجمع چربی 

به دلیلی غیر از مصرف زیاد الکل در کبد بروز می کند.
محققان دانشگاه ییل در مطالعه اخیرشان توانستند کشف کنند که 
چه عاملی باعث بیماری کبد چرب غیر الکلی می شود. آنها دریافتند 
که جهش در ژنی به نام« Dyrk1b« با سندرم متابولیک و بیماری 

کبد چرب غیرالکلی در انسان مرتبط است.
در حالی که در حال حاضر داروهای متعددی برای درمان بیماری 
اولین  از  یکی  مطالعه  این  اما  توسعه هستند،  در حال  کبد چرب 
مطالعاتی است که به بررسی نقش این ژن در بیماری زایی/پاتوژنز 
بیماری کبد چرب غیر الکلی و مقاومت به انسولین پرداخته است.

یافته های این مطالعه به دانشمندان کمک کرد تا یک هدف درمانی 
به  مقاومت  و  غیرالکلی  چرب  کبد  بیماری  درمان  برای  جدید 

انسولین کبد در دیابت نوع ۲ کشف کنند.
دکتر »آریا مانی« گفت: ما طی این مطالعه نشان دادیم که جهش 
ژنتیکی در انسان ممکن است باعث بیماری کبد چرب شود. سطح 
پروتئین کدگذاری شده در اکثر بیماران مبتال به بیماری کبد چرب 
باال است، اما هنگامی که ما آن را در موش های دارای رژیم غذایی 
پرچرب سرکوب کردیم، توانستیم از موش ها در برابر ابتال به بیماری 
کبد چرب غیر الکلی و التهاب کبدی غیر الکلی ناشی از رژیم غذایی 
محافظت کنیم. این می تواند یک درمان مناسب برای بیماری کبد 
چرب باشد. محققان دریافتند افزایش بیان ژن، نشان دهنده افزایش 
خطر ابتال به هیپرلیپیدمی، بیماری کبد چرب، التهاب کبد و فیبروز 
است. محققان همچنین مشاهده کردند که  mTORC2 نیز در 
تاثیر  ژن Dyrk1b مداخله می کند و می تواند یک هدف درمانی 
باشد.  غیرالکلی  چرب  کبد  بیماری  به  مبتال  بیماران  برای  بالقوه 
mTORC2 که تکثیر سلولی و  در سطح مولکولی، فعال شدن 
متابولیسم را تنظیم می کند، باعث مقاومت به انسولین می شود و 
این در حالی است که مورد هدف قرار دادن Dyrk1b به کاهش 

مقاومت به انسولین منجر می شود.

به قلم
امید سالجقه
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