
خودرو  مزایده  آگهی  در  رساند  می  اطالع  به  وسیله  بدین 
شرکت حکیم مس،  چاپ شده در روزنامه کرمان امروز مورخ 

1400/۸/26 بند 1 به صورت زیر اصالح میگردد:
1- زمان و مکان بازدید:   1400/۸/30  تا    1400/۹/3  از 
ساعت ۸صبح لغایت 16 به آدرس شهر مس سرچشمه - بلوار 
شرکت   - خمینی  امام  مسجد  روی  به  رو   - خمینی  امام 

حکیم مس می باشد.

مردم کرمان  25 سال است اصالحیه

که واقعیت را 

در »کرمان امروز«

 می خوانند

هفته کتاب آگهی مزایده
برگه اهدای یکصد جلد کتاب       همشهری نیکوکار 

حسن انتخاب شما را برای خدمت به فرهنگ و اهدای یکصد جلد کتاب می ستاییم لطفا این برگه را به یکی از )آموزشگاه 
ها، مدارس، مساجد، خیریه ها، آسایشگاه ها و ....( در مناطق محروم شهرمان که دارای کتابخانه می باشند، اهدا فرمایید و 

به مسئول مربوطه یادآوری نمایید جهت تحویل کتاب با شماره 0۹151130743 تماس حاصل نمایید.
کتاب مادر 

آدرس: مشهد - خیابان احمد آباد 4 - خیابان عارف - روبروی عارف 15 - ساختمان کتاب مادر

اهدای 54000 جلد کتاب به 276 کتابخانه در 45 شهر و روستای سراسر ایران 

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

شرکت آب و فاضالب رفسنجان 
آگهی تجدید مناقصه شماره 1400/9/9/2/ م )نوبت اول(

شرکت آب و فاضالب رفسنجان در نظر دارد راهبری، نگهداری، رفع اتفاقات و اپراتوری تاسیسات و شبکه توزیع آب شهرستان 
واجد  کلیه شرکتهای  از  لذا  نماید.  واگذار  عمومی  مناقصه  طریق  از  ریال  مبلغ 61/711/000/000  تقریبی  برآورد  با  را  رفسنجان 
شرایط از جمله داشتن گواهی صالحیت مربوط به موضوع مناقصه دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 
1400/0۹/01 لغایت ساعت 14 روز پنج شنبه مورخه 1400/0۹/04 به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب رفسنجان واقع در بلوار امام رضا 

)ع( مراجعه نمایند.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 3/0۸5/000/000 ریال  می باشد.

تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 روز  شنبه مورخه 1400/0۹/13 می باشد.
تاریخ بازگشایی پاکات )الف، ب، ج( پیشنهاد قیمت ساعت 10 روز یکشنبه مورخه 1400/0۹/14 می باشد.

به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب رفسنجان 

شرکت آب و فاضالب رفسنجانشرکت آب و فاضالب رفسنجان

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

شهردار کرمان عنوان کرد:

ایجاد فضاهای روزبازار 

در پارک ها  برای جلوگیری از 

دست فروشی در حاشیۀ خیابان ها

کسن آسترازنکا چرا وا

 به عنوان دوز تقویت کننده

 ارائه نمی شود؟

مدیرکل امور مالیاتی استان مطرح کرد:

  تعامل با تشکل های حرفه ای 

در راستای حل مشکالت آنان

مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش :

واکسینه شدن دانش آموزان 
شرط بازگشایی مدارس نیست

فرمانده انتظامی استان:

تا پای جان برای تامین 

امنیت مردم ایستاده ایم
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شنبه- 29 آبان ماه 1400
سال بیست و ششم-شماره  3557

پل »شهید بادپا«

 اوایل هفته بازگشایی می شود
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کرمان گزارش »کرمان امروز« از آیین باشکوه تشییع مردمی پیکر سه شهید مدافع امنیت در 
کرمان در صحنه ایستاده اند؛ که بار دیگر نشان داد مردم قدرشناس 

بــــدرقه باشــــکوه 

له های دشت سمسور ال

WWW.KERMANEMROOZ.COM

       مراسم تشییع پیکر پاک سه شهید مدافع امنیت کرمان شهیدان » توسنگ«، » شیر خانی« و » خدادای« صبح روز پنج شنبه، 27 آبان ماه با حضور 
خیل عظیم مردم داغدار و قدردان در کرمان برگزار شد. متنی که خواهید خواند گزارشی است از بدرقه باشکوه کرمانی ها که با اشک چشم، فرزندان 

متن کامل درصفحه چهارمعزیز  این سرزمین  را به خاک می سپارند و...



خبر
دو شنبه 29 آبان ماه 14/1400 ربیع الثانی 1443/ 20 نوامبر2021/سال بیست و ششم شماره 3557

اخبار استان

برای  خوبی  بستر  کرمان  گفت:  کرمان  شهردار 
تبلیغات شهری دارد.

حضور  با  که  جلسه ای  در  تبریزی،  َشعرباف  سعید 
فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  مسئوالن  و  مدیران 
این  امور  و  مشکالت  پیگیری  هدف  با  سبز شهری 
سازمان برگزار شد، بر جداسازی حوزۀ زیباسازی از 
با  است  الزم  گفت:  و  کرد  تأکید  ساختاری  لحاظ 
تقسیم بندی داخلی در قالب مصوبه شورای اسالمی 
واحد  یک  در  منظر  و  سیما  به  مربوط  امور  شهر، 

اداری مشخص، متمرکز شود.
هنر  و  معماری  جنس  از  را  زیباسازی  حوزۀ  وی 
این  موضوعات  به  دقیق  رسیدگِی  افزود:  و  دانست 
جداگانه  سازمانِی  تشکیالت  وجود  مستلزم  حوزه، 
بستر  کرمان  اینکه  بیان  با  کرمان  شهردار  است. 
منبع  نه تنها  که  دارد  شهری  تبلیغات  برای  خوبی 
برای   بلکه زمینۀ مناسبی  برای درآمد است؛  خوبی 
تلویزیون  می شود،  محسوب  فرهنگی  پیام  ایجاد 
کرد  اعالم  شهری  پُردرآمد  حوزه های  از  را  شهری 
نوع  این  برای  تهیۀ گزارش مکان یابی پیشنهادی  و 
ادامه،  در  َشعرباف  دانست.  ضروری  را  تبلیغات 

زمینۀ  نیز  را  پیاده  عابر  هوایِی  پل های  از  استفاده 
برای  داد:  ادامه  و  دانست  تبلیغات  برای  مناسبی 
مکان یابی  باید  ابتدا  در  کار  شلوغی  از  جلوگیری 
درخصوص  همچنین  وی  داد.  انجام  مناسبی 
بخشی  اینکه  بیان  با  شهری  تابلوهای  ساماندهی 
اختیار سازمان  به صورت کامل در  باید  را  تابلوها  از 
قرار دهیم،  فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
شود  طراحی  به گونه ای  می تواند  تابلوها  این  گفت: 
تا به صورت شبکه ای، مفهومی را اطالع رسانی کنند.

شهردار کرمان استفاده از ظرفیت و هنر هنرمندان 
فرصت خوبی  نیز  را  دیوارنگاره های شهری  روی  بر 
این  در  گفت:  و  برشمرد  شهر  زیباسازی  برای 
امکانات  دادن  قرار  اختیار  در  با  می توانیم  خصوص 

مورد نیاز، از تیم های هنری بهره ببریم.
برای  پیشنهادی  محتوای  درخصوص  شعرباف 
بر  فراخوان،  فرم  بر  عالوه  زیباسازی،  فراخوان های 

مشخص شدن محتوا و موضوع نیز تأکید کرد.
وی بر ایجاد مدیریت متمرکز پارک ها و وجود یک 
متولی و کمیتۀ مشخص در هر پارک را الزم برشمرد 
و گفت: با این شرایط تصمیم گیری برای هر پارک 

فضاهای  ایجاد  کرمان  شهردار  می شود.  انجام  بهتر 
روزبازار در پارک ها را راهکار خوبی برای جلوگیری 
از دست فروشی در حاشیۀ خیابان ها دانست و گفت: 
پیشنهاد می شود این زیرساخت ها به صورت منظم و 

دائمی فراهم شود.
سریع تر  هرچه  سامان دهی  به  همچنین  َشعرباف 
و  برای مراسم سالگرد شهادت سردار دل ها  تابلوها 
استقبال از بهار اشاره و تأکید کرد: در این خصوص 
الزم است تابلوهای مشخصی در دسترس شهرداری 
قرار گیرد و مابقی آن ها طی تقسیم  بندی مشخص، 
شهری  خدمات  معاون  شود.  گذاشته  مزایده  به 
همچون  موضوعاتی  اهمیت  به  نیز  کرمان  شهردار 
ایجاد شبکه یکپارچه شهری برای آبیاری و حفاری 
چاه های آب مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز اشاره 
گل وگیاه  تولید  مجموعه  در  داد  پیشنهاد  و  کرد 

شهرداری، پارک تحقیقات علمی ایجاد شود.
دیوار های  ویژۀ  طراحی  همچنین  امیرمداح  رامین 
طرح های  با  آن  ورودی  و  شهدا  گلزار  محدودۀ 
سازمان  کار  دستور  در  اقدامات  از  نیز  را  حماسی 

سیما، منظر و فضای سبز شهری ذکر کرد.

سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  مدیرعامل 
شهری شهرداری کرمان هم به تشریح اقدامات در 
حال انجام و مشکالت پیِش روی این سازمان اشاره 
آب  تأمین  را  بزرگترین مشکل  علیزاده  یداهلل  کرد. 
فضای سبز و پایین آمدن کیفیت آب چاه های سطح 
شهر ذکر کرد و گفت: در صورت تأمین هزینه های 
لوله و اتصاالت، تقریباً ۹۵ درصد لوله گذاری شبکه 

آب خام کامل و آبیاری با تانکر حذف می شود.
وی از حفاری هفت حلقه چاه آب در سال گذشته 
خبر داد و با بیان اینکه اغلب چاه های آب قدیمی 
و فرسوده هستند، گفت: به همین دلیل آب چاه ها 
کاهش پیدا کرده که با مجوز شرکت آب منطقه ای، 

باید تعدادی از چاه ها جابه جا شوند.
علیزاده از برگزاری مناقصه برای حفاری هشت حلقه 
چاه آب جهت تأمین آبیاری فضای سبز شهر خبر 
داد.  الزم به ذکر است؛ در این جلسه مسایل مالی و 
موضوعات و مشکالت سازمان سیما، منظر و فضای 
نحوۀ  درخصوص  و  مطرح  شهرداری  شهری  سبز 
جدا شدن واحد سیما، منظر از فضای سبز شهری 

گفت وگو شد.

مسلح  اشرار  به  خطاب  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
کنید  ارتزاق  حالل  راه  از  و  برگردید  راه  این  از  گفت: 
با شما برخورد  ادامه دهید، همچنان  اما اگر به راهتان 
خواهیم کرد و کویر را به گورستان اشرار و قاچاقچیان 

مسلح تبدیل می  کنیم.
پنجشنبه  روز  ناظری  عبدالرضا  سردار  ایرنا  گزارش  به 
در آیین تشییع پیکر مطهر سه تن از شهدای ناجا که 
در درگیری در شرق استان کرمان با اشرار مسلح شهید 
شدند افزود: شهدا از جان و مال خود گذشتند تا امنیت 

نیروهای  بین  تامین شود زیرا مکتب حاج قاسم  کشور 
پرسنل  کرد:  اظهار  وی  دارد.  نمود  نظامی  و  انتظامی 
روحیاتی   آمدند،  نائل  شهادت  فیض  به  که  انتظامی 
مانند روحیه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی داشتند.

این مقام انتظامی به اخالص عمل، شجاعت، ایثارگری و 
خدمتگزاری به مردم به عنوان نمونه ای از خصوصیات 
اخالقی این شهدا اشاره و تصریح کرد: زمانی که سایرین 
برکفان در دل کویر  این جان  بودند  استراحت  مشغول 

با اشرار جنگیدند و به درجه رفیع شهادت نایل آمدند.
های  سرمایه  را  شهدا  کرمان،  استان  انتظامی  فرمانده 
اظهار  و  معرفی  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  معنوی 
و  مرز  این  امنیت  تا  گذشتند  خود  جان  از  شهدا  کرد: 
با اشاره به حضور ملت شهیدپرور  بوم تامین شود. وی 
کرمان در آیین تشییع شهدای ناجا در حسینیه ثاراهلل 
گفت: این حضور بیانگر احترام مردم به شهدا و خدمت 

گزاران نظام است.
سردار ناظری با تاکید بر اینکه راه شهدا همچنان ادامه 
و  انتظامی  سبزپوشان  روی  به  شهادت  باغ  در  و  دارد 
افرادی که  با  مقتدر  نیروی  این  افزود:  است  باز  نظامی 
مردم  امنیت  و  نظم  در  نقاط کشور  اقصی  در  بخواهند 
خلل ایجاد کنند با قاطعیت برخورد خواهد کرد و اجازه 

جوالن به اشرار و مخالن نظم و امنیت را نخواهد داد.

انتظامی در راستای برقراری  وی تصریح کرد: نیروهای 
نظم و امنیت در جامعه در تمامی صحنه ها حضور دارد 
و جان خود را در راه امنیت و آرامش کشور و مردم فدا 

می کند.
قرارگاه  سرپرست  شهادت  به  اشاره  با  ناظری  سردار 
عملیاتی ابوذر استان کرمان و ۲ تن از همرزمانش بیان 
کرد: در این عملیات ۲ نفر از اشرار به هالکت رسیدند و 

تعدادی از آنها مجروح شدند.
فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: سه تن از بهترین 
شهادت  به  استان  این  شرق  عملیات  در  ما  همرزمان 

رسیدند.
امنیت  نقاط  اقصی  در  انتظامی  نیروی  کرد:  تاکید  وی 
کشور را تامین امنیت می  کند و در این مسیر شهدای 
شهدا  اولین  نه  شهدا  این  و  کرده  نظام  تقدیم  زیادی 
تامین  برای  جان  پای  تا  ما  زیرا  آخرین،  نه  و  هستند 

امنیت مردم ایستاده ایم.
سردار ناظری با تاکید بر اینکه شهادت مال ماست و ما 
این لباس را به تن نکرده ایم که در سالمت بسر ببریم 
بلکه این لباس برای دفاع از ملت، کشور و حفظ امنیت 

بر تن ما است.
وی گفت: شهدا پرورش یافته مکتب عاشورا هستند لذا 
زیرا حاج  نیست  بودن مهم  برای شهادت در چه سنی 

به  قاسم عزیز سردار رشید اسالم در سن ۶۳ سالگی 
شهادت رسیدند.

فرمانده انتظامی استان کرمان تاکید کرد: خانواده شهدا 
و  شهدا  و  هستند  اسالمی  جمهوری  نظام  افتخار  مایه 
خانواده های آنها ستاره هایی برای رسیدن و گم نکردن 

راه و به سعادت رسیدن ما هستند.
اینکه سردار شهید »مهدی توسنگ« عمر  بیان  با  وی 
بیشتر  در  و  کرد  فدا  مردم  امنیت  تامین  برای  را  خود 
بزرگوار  شهید  این  گفت:  داشت  حضور  ها  عملیات 

پیشاپیش نیروهایش در عملیات ها شرکت می کرد.
دادن  از دست  توسنگ غم  افزود: شهید  ناظری  سردار 
نیروهایش را طاقت نیاورد و وارد عمل شد و آن شرور 

مسلح را به درک رساند.
وی اظهارکرد: بیش از ۱۲ نفر از اشرار مسلح طی سال 
و  دستگیر  زیادی  تعداد  و  رسیدند  هالکت  به  جاری 
انواع  تن   ۱۲۰ از  بیش  و  شدند  قضایی  مراجع  تحویل 
با اشرار و قاچاقچیان مسلح در  مواد مخدر در برخورد 

کرمان کشف شد.
اینکه شهید احسان شیرخانی و شهید  با اشاره به  وی 
توسنگ از خانواده شهدا و ایثارگران بودند گفت: شهید 
دلیرمردانی  از منطقه  و  بافت  اهل  امیرحسین خدادای 

چون حاج قاسم سلیمانی است.

شهردار کرمان عنوان کرد:
ایجادفضاهایروزبازاردرپارکهابرایجلوگیریازدستفروشیدرحاشیۀخیابانها

فرماندهانتظامیاستان:

تا پای جان برای تامین امنیت مردم ایستاده ایم
مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه 

وزارت آموزش و پرورش :

واکسینه شدن دانش آموزان شرط بازگشایی 

مدارس نیست
شروع  از  پرورش  و  آموزش  وزارت  متوسطه  اول  دوره  آموزش  دفتر  مدیرکل 

آموزش حضوری در مدارس متوسطه اول سراسرکشور از اول آذر ماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و 
پرورش استان کرمان، مرضیه مسگرزاده در نشست تخصصی با مدیران مدارس 
متوسطه استان کرمان در بستر شبکه شاد با اشاره به مشکالت ناشی از شیوع 
ویروس کرونا در روند یاددهی یادگیری اظهار کرد: مدیران مدارس بیشترین 
نقش  آموزش  روند  تسهیل  در  و  شدند  متحمل  کنونی  شرایط  در  را  زحمت 
موثری داشتند. وی با بیان اینکه هر چند حوزه های ستادی ادارات در زمینه 
روند آموزش در زیست بوم کرونا نقش داشتند و برنامه ریزی کردند، اما ایمان 
دارم اگر همت بلند مدیران مدارس نبود محال بود تمام این برنامه به نتیجه 
برسد و خون فرایند یاد دهی و یادگیری در مدارس جریان یابد و همچنان در 

حیات بخش باشد.
مسگر زاده گفت: سال تحصیلی جدید طبق دستورالعمل های ستاد ملی کرونا 
و ابالغیه وزارت آموزش و پرورش به صورت تدریجی و آرام با ترکیبی از آموزش 
ابتدای مهرماه مدارس روستایی و عشایری  از  مجازی و حضوری آغاز شده و 
با جمعیت کم و کارگاه های عملی مهارتی هنرستان ها ی فنی و حرفه ای و 

کاردانش فعالیت خود را به صورت حضوری آغار کرده اند.
وی از الگوی تعالی مدیریت مدرسه به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های وزارت 
آموزش و پرورش نام برد و افزود: توجه به سالمت روحی، روانی و جسمانی دانش 
آموزان در زمینه پیگیری آموزش به صورت حضوری ضرورتی انکار ناپذیر است.

مسگر زاده تاکید کرد: رعایت پروتکل های بهداشتی بر اساس تصمیم ستاد ملی 
کرونا در مدارس ضروری است و مدیران مدارس باید تمهیدات الزم را جهت 

پیگیری آموزش به صورت حضوری از اول آذر ماه انجام دهند.
وی بر ضد عفونی کردن منظم مدارس، تهیه مواد بهداشتی جهت ضدعفونی 
نمودن فضای مدرسه، تهیه مواد بهداشتی برای دانش آموزان در کالس درس و 
برنامه ریزی منظم برای نحوه حضور دانش آموزان به صورت گروه بندی شده بر 
اساس شرایط مدرسه تاکید کرد و گفت: تصمیم گیری در خصوص نحوه حضور 
دانش آموزان در مدرسه بر عهده ی شورای مدرسه بر اساس امکانات و شرایط 

موجود می باشد.
مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: با 
توجه به شرایط سخت ناشی از شیوع ویروس کرونا در جامعه مدیران مدارس 
باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که سالمت جسمانی دانش آموزان در این 
روند حفظ شود. مسگر زاده با بیان اینکه در تمامی مدارس متوسطه دوره دوم 
از ۱۵ آبان ماه آموزش به صورت حضوری پیگیری می شود گفت: تحت هر 
به  آذرماه  اول  از  نیز  اول  دوره  متوسطه  مدارس  مدارس  در  آموزش  شرایطی 
صورت حضوری پیگیری خواهد شد و باید به گونه ای برنامه ریزی شود که حتی 
یک دانش آموز از تحصیل بازنماند. وی با بیان اینکه واکسینه شدن دانش آموزان 
شرط بازگشایی مدارس و فعال شدن آموزش حضوری نیست، گفت: طبق قانون 
وقتی تعداد اکثریتی از دانش آموزان واکسن زدند ایمنی الزم ایجاد می شود و این 

موضوع تا حد قابل قبولی در دنیا پذیرفته شده است.
مسگر زاده بیان کرد: بر اساس بررسی دریافت واکسن کرونا ضرورری است و 
باید دانش آموزان و اولیا آنها، فرهنگیان و رانندگان سرویس مدارس را جهت 

واکسینه شدن تشویق کنیم.
مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 
بر اساس شناختی که از تیم الگوی تعالی مدیریت مدرسه در استان کرمان دارم 
اطمینان دارم که اداره کل آموزش و پرورش استان در این زمینه فعالیت های 
شاخصی داشته و خواهد داشت، افزود: در زمینه الگوی تعالی مدیریت مدرسه 
هر چقدر بیشتر بدانیم بهتر است و در زمینه مدیریت بهینه مدرسه و افزایش 
کار آیی و اثر بخشی در مدرسه موثر است. تمامی فعالیت ها، مأموریت ها و وظایف 
یک مدرسه در این الگو مورد توجه قرار گرفته و در آن به تمامی ارکان مدرسه 

توجه شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان مطرح کرد:

  تعامل با تشکل های حرفه ای در راستای 

حل مشکالت آنان
در  حرفه ای  تشکل های  با  تعامل  گفت:  کرمان  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل 

راستای حل مشکالت آنان از مهم ترین اهداف اداره کل است.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان ، محمد سلمانی در 
دیدار با اعضای هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان بر رفع 
مشکالت آنان با استفاده از ظرفیت های قانونی تأکید کرد و گفت: انجام به موقع 
تکالیف قانونی به مودیان امکان بهره مندی از تمامی خدمات و معافیت های ارائه 

شده در قانون را می دهد و از تعلق جرائم مالیاتی جلوگیری می کند.
وی با بیان اینکه مالیات باید به گونه ای وصول شود که هزینه های وصول آن 
کمتر شود و در این خصوص توافق و تفاهم، بهترین راه وصول مالیات است، 
اظهار کرد: صاحبان درآمد و سرمایه، مکلف به پرداخت مالیات هستند و مأموران 

مالیاتی نیز می بایست فرآیند وصول مالیات را به درستی انجام دهند.
با کانون کارشناسان  مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان از همکاری و تعامل 
رسمی دادگستری استان در راستای حل مشکالت مالیاتی آنان خبر داد و گفت: 
باید زمینه وصول حقوق حقه دولت و تأمین رضایت مردم، به شکل توأمان فراهم 
کارشناسان  کانون  مدیره  هیات  رئیس  پورسیدی،  غالمعباس  ادامه،  در  شود. 
رسمی دادگستری کرمان نیز با اشاره به تعامل سازنده بین امور مالیاتی و کانون 
کارشناسان رسمی دادگستری استان، گفت: تالش برای رفع مشکالت مالیاتی 

کانون از اقدامات شایسته و ارزنده امور مالیاتی استان است.
پورسیدی با بیان اینکه در پرداخت مالیات، همه ملزم به رعایت قانون هستند، 
اظهار کرد: سعی ما بر این است تا اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری 

استان، تکالیف قانونی خود را در زمان مقرر انجام دهند.
در پایان مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان به مسائل و مشکالت اعضای هیئت 

مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری پاسخ داد.

اولین مجمع عمومی انجمن صنفی در شرف تاسیس مذکور در روز شنبه مورخ  ۱4۰۰/۰۹/۲۰ 
راس ساعت ۱۰ صبح  در محل دفتر شرکت حمل ونقل سعادت ترابر زرند واقع درجاده رفسنجان 
جنب پمپ بنزین ولیعصر برگزار می گردد لذا از کلیه کارفرمایان شرکت های حمل ونقل داخلی 
کاال در صنف مر بوطه دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند، ضمنا مدیران شرکت ها 
)بومی و ساکن زرند( که کاندیدا عضویت در هیئات مدیره می باشند تقاضا می شود مدارک خود 

را تا پایان وقت اداری ۱4۰۰/۰۹/۱۶ به دفتر شرکت سعادت ترابر تحویل نمایند.
دستورجلسه ۱- تصویب اساسنامه ۲- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و 

بازرسان ۳- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های انجمن 
هیاتموسسانجمنصنفیکارفرماییشرکتهایحملونقلجادهای
داخلیکاالفعالدرشهرستانزرند

آگهی دعوت مجمع عمومی موسس انجمن صنفی کار فرمایی 

شرکت های حمل و نقل جاده ای  داخلی کاال فعال 

در شهرستان زرند

گروه صنعتی بارز )مجتمع کرمان( در نظر دارد انجام خدمات حمل و نقل محیطی کارخانه خود را با استیجار لیفتراک براساس شرایط و طرح قرارداد از 
طریق برگزاری مناقصه به شرکت های واجد شرایط و دارای تاییده صالحیت در زمینه حمل و نقل واگذار نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی 
به مدت یک هفته جهت کسب اطالعات بیشتر و ارائه قیمت با مراجعه به یکی از آدرس های ذیل ضمن دریافت شرایط خصوصی مناقصه نسبت به تکمیل 

فرم های مربوطه اقدام نمایند.
آدرس تهران: خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه غربی شماره ۱۰۳، دفتر اداره کل حراست گروه صنعتی بارز

آدرس کرمان: کیلومتر ۲۵ جاده جوپار مجتمع الستیک بارز کرمان دفتر اداره حراست کارخانه 
جهت توضیحات تکمیلی و جزییات کار به اداره خرید کارخانه مراجعه و یا با شماره تماس ۳۱۳4۵۲۳۹ - ۰۳4 و ۳۱۳4۵47۲- ۰۳4 تماس حاصل فرمایید. 

آخرین مهلت شرکت در مناقصه ۱4۰۰/۰۹/۰۶ می باشد.
در ضمن میزان سپرده نقدی ۵ درصد برآورد کل قرارداد می باشد که می بایست توسط شرکت کنندگان به عنوان سپرده شرکت در مناقصه پرداخت گردد 

بدیهی است به پیشنهادهای فاقد سپرده و یا پیشنهادهایی که پس از موعد مشخص شده واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد. ۵۰۳۹۰م/الف
روابطعمومیگروهصنعتیبارز)مجتمعکرمان(

آگهی مناقصه 

اداره کل نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان در اجراي آیین نامه اجرایي بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاري مناقصات در نظر دارد اجرای پروژه به شرح ذیل را از 
طریق مناقصه عمومی فشرده یک مرحله ای، به پیمانکاران متقاضی دارای گواهینامه معتبر واگذار نماید. لذا از واجدین شرایط دعوت مي شود از تاریخ چاپ نوبت اول 
فراخوان به مدت سه روز به سامانه ستاد ایران جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه مراجعه نمایند. حضور شرکت هایی که سهامداران آن دارای سهام یا عضو هیات 

مدیره مشترک با شرکت های دیگر می باشند ممنوع است.
مبالغ – میلیون ریال و  مابقی اعتبارات سالهای آینده

امورقراردادها

فراخوان شماره 14-1400 / پ )نوبت اول(
 / پ 1400-14 شماره فراخوان

به  قانون برگزاري مناقصات در نظر دارد اجراي پروژه 12نامه اجرايي بند ج ماده اداره كل نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس استان كرمان در اجراي آيین
-بر واگذار نمايد. لذا از واجدين شرايط دعوت ميشرح ذيل را از طريق مناقصه عمومي فشرده يک مرحله اي، به پیمانکاران متقاضي داراي گواهینامه معت

هايي كتشود از تاريخ چاپ نوبت اول فراخوان به مدت سه روز به سامانه ستاد ايران جهت دريافت اسناد و شركت در مناقصه مراجعه نمايند. حضور شر
 منوع است.كه سهامداران آن داراي سهام يا عضو هیات مديره مشترک با شركت هاي ديگر مي باشند م

 

 و  مابقی اعتبارات سالهای آینده میلیون ریال –مبالغ 
 

ردیف
  

 پروژه
 

  1400اعتبارمصوب سال مالی  برآورد اولیه
 شماره طرح

مبلغ ضمانت 
نامه فرایند 
 ارجاع کار

اعتبار مصوب طبق  میلیون ریال 5000  6.912.472.193 تکمیل مدرسه اسد آباد انگوری فهرج 1
 350 1801027006 1403موافقتنامه اسناد 

میلیون ریال اعتبار مصوب طبق  6000 12.153.311.555 تکمیل مدرسه دستغیب حیدرآباد ریگان 2
 610 1801027006 1403موافقتنامه اسناد 

طبق  میلیون ریال اعتبار مصوب 5300 8.173.157.725 کالس مکتب تشییع بافت 6تکمیل مدرسه  3
 410 1801027006 1403موافقتنامه اسناد 

میلیون ریال اعتبار مصوب طبق  12000 14.149.724.486 تکمیل مدرسه پروین اعتصامی فاریاب 4
 710 1801027006 1403موافقتنامه اسناد 

 50.238.331.303 کالس ارزوئیه 6تکمیل مدرسه  5
میلیون ریال توسط بنیاد برکت اعتبار  6380 

 1403بق موافقتنامه اسناد مصوب ط
 میلیون ریال از طرح محرومیت زدایی 20450

1801027006 2.515 

 
 #امور قراردادها  #
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شنبه 29 آبان ماه 14/1400 ربیع الثانی 1443/ 20 نوامبر2021/سال بیست و ششم شماره 3557سه جامعه 

در حاشیۀ جلسۀ مشترک کمیته فنی کارگروه ترافیک استان بیان شد:
پل»شهیدبادپا«اوایلهفتهبازگشاییمیشود

آسفالِت۵۰هزارمترمربعازمعابرمناطقکمبرخوردار

در نامطلوب ترین وضعیت ممکن؛

هر۵۶۰دانشآموزایرانییکمعلمورزش!

شهرداری  محل  در  استان  ترافیک  کارگروه  فنی  کمیته  مشترک  جلسه 
کرمان برگزار شد.

معاون حمل ونقل و امور زیربنایی شهردار کرمان در حاشیه این جلسه با اشاره 
از نقاط حادثه خیز  به بررسی نقاط حادثه خیز شهر کرمان گفت: مشکل برخی 

در سنوات قبل رفع شده است.
نقاط  مشکالت  رفع  برای  شد  مقرر  راستا  این  در  افزود:  نیکویی  مهدی 
پلیس  استانداری،  از  متشکل  تیمی  و  تشکیل  تخصصی  کارگروهی  حادثه خیز 
و شهرداری، از این نقاط بازدید کند. وی گفت: تیم مذکور بعد از بازدید باید 
نظرات فنی و علمی خود را برای رفع نقاط حادثه خیز اعالم کند و تصمیمات 
نهایی گرفته شود.نیکویی خاطرنشان کرد: شهرداری و کمیته مذکور برای رفع 

نقاط حادثه خیز تالش می کنند تا ایمنی شهر و مردم تأمین شود.
این  حاشیه  در  همچنین  کرمان  شهردار  زیربنایی  امور  و  حمل ونقل  معاون 

»شهید  پل  گفت:  پیش آمده  مشکل  و  بادپا«  »شهید  پل  در خصوص  کارگروه 
بازگشایی  رو  اوایل هفته پیش  نیروهای شهرداری،  با تالش شبانه روزی  بادپا« 

خواهد شد.
نیکویی افزود: در حال حاضر، نیروها در سه شیفت کاری در حال رفع مشکل 
هستند و تمام سعی خود را به کار گرفتیم تا شنبه این پل اصالح و بازگشایی 

شود.
زلزله  خاطر  به  پل  این  شکاف  درخصوص  شایعات  علی رغم  کرد:  بیان  وی 
به  تردد خودروها  و  رفت وآمد  اثر  در  است که  اجرایی  درز  این یک  هرمزگان، 
پل ها  از  نگهداری  و  ترمیم  مسألۀ  دلیل  همین  به  که  می آید  پیش  زمان  مرور 

وجود دارد.
معاون حمل ونقل و امور زیربنایی شهردار کرمان ادامه داد: تمام پل هایی که 
نیاز  صورت  در  و  شده  آسیب شناسی  و  بررسی  شده،  ساخته  قبل  سنوات  در 

ترمیم و نگهداری می شوند.
نظر  در  پل ها  ترمیم  و  نگهداری  برای  مبلغی  ساله  هر  اینکه  بیان  با  نیکویی 
گرفته می شود، گفت: پل »شهید بادپا« هنوز در تعهد ساخت قرارگاه »خاتم« 
است و این قرارگاه در زمان ساخت متعهد شده موارد این چنینی را تا پنج سال 
ادامه داد: به همراه  امور زیربنایی شهردار کرمان  رفع کند. معاون حمل ونقل و 
و  ناظر  آن هستند،  رفع  و  مورد  بررسی  در حال  که  قرارگاه »خاتم«  نیروهای 
مشاور پروژه ساخت پل هم بر کار نظارت داشته و گزارش کاملی از این روند را 

به شهرداری ارائه خواهند کرد.
آیا آسیبی به سازه وارد شده  اینکه  از  ناظر گزارشی  افزود: همچنین  نیکویی 
یا نه به ما ارائه خواهد کرد که معموالً یک روال عادی در اثر تردد است و برای 
پل های قدیمی مثل »غدیر« یا »۹ دی« هم اتفاق افتاده بود و مشکل سازه ای 

وجود ندارد.

در دومین نشست ستاد ساماندهی و خدمت رسانی ویژه به مناطق حاشیه ای 
و کم برخوردار شهرداری کرمان، با موضوع »نهضت آسفالت«، اجرای ۵۰ هزار 

مترمربع آسفالت این مناطق، تصویب شد.
و  مشاور  و  مناطق  شهرداران  شهردار،  معاونان  حضور  با  که  جلسه  این  در 
مجموعۀ  روی  پیِش  مسائل  و  مشکالت  شد،  برگزار  شهردار  اجرایی  دستیار 

شهرداری کرمان برای آسفالت شهر بررسی شد.
این جلسه گفت: مسالۀ  امور زیربنایی شهردار کرمان در  معاون حمل ونقل و 
آسفالت، دغدغۀ اصلی مجموعۀ شهرداری و مردم است.مهدی نیکویی با اشاره 
گفت:  کرمان  شهر  معابر  از  مترمربع  میلیون   2.۵ حدود  آسفالِت  ضرورت  به 
همچنین برخی از معابر، زیرسازی شده اما آسفالت نشده، برخی معابر دیگر هم 
بر اثر مرور زمان، تردد خودروها و بارندگی، نیاز به ترمیم و روکش آسفالت دارد.

وی بیان کرد: در مسالۀ آسفالت مشکل اصلی تأمین قیر است؛ خرید قیر باید 
نقدی انجام شود؛ همچنین قیری که تا چندی پیش به ازای هر تن 3.۵ میلیون 

تومان بود، امروز به ۱۰ تا ۱3 میلیون تومان افزایش یافته است.
که  متعددی  جلسات  طی  افزود:  شهردار  زیربنایی  امور  و  حمل ونقل  معاون 
داشتیم، آسفالت معابر را در قالب سه بخِش خودیاری، پیمانکار بخش خصوصی 

و مناطق هدف بازآفرینی تقسیم کرده ایم.

نیکویی با بیان اینکه در بخش خودیاری، در برخی معابر به دلیل اینکه شبکه 
فاضالب اجرا نشده، امکان آسفالت این معابر وجود ندارد، گفت: در این راستا 
۴۰ معبر شناسایی شده که از این تعداد حدود 2۵ معبر به اجرای شبکه اصلی 

فاضالب نیاز دارند، پنج معبر آسفالت شده و مابقی معابر باید آسفالت شوند.
شهری  فضاهای  بازآفرینی  و  عمران  سازمان  توان  می کنیم  سعی  افزود:  وی 

شهرداری را بر آسفالِت بخش خودیاری متمرکز کنیم.
معاون حمل ونقل و امور زیربنایی شهردار ادامه داد: در بخش پیمانکار، طبق 
از معابر آسفالت شود که تاکنون، ۴۵  باید یک میلیون و ۹۰ مترمربع  قرارداد 

درصد کار انجام شده است.
نیکویی با اشاره به افزایش قیمت قیر گفت: طی جلساتی که با حضور پیمانکار 
در دفتر شهردار برگزار شد، مقرر شد با تزریق منابع مالی، پیمانکار به کار خود 

در زمینۀ آسفالت معابر ادامه دهد.
باید  مترمربع  هزار   ۱3۰ حدود  نیز  بازآفرینی  هدف  مناطق  در  افزود:  وی 
آسفالت شود که محدوۀ »سرآسیاب«، شهرک »شهید همت«، و »شهید صیاد 

شیرازی« را شامل می شود.
مورد  قیر  اگر  کرد:  بیان  زیربنایی شهردار همچنین  امور  و  معاون حمل ونقل 
نیاز خریداری شود و سرما و بارِش باران مانع نشود، می توانیم تا پایان آذرماه 

۵۰ هزار مترمربع از معابر را آسفالت کنیم.
این جلسه  نیز در  انسانی شهردار کرمان  برنامه ریزی و توسعه سرمایه  معاون 
گفت: اعتبار امسال برای آسفالت معابر شهر ۶۰ میلیارد تومان بوده که تاکنون، 

3۵ میلیارد تومان تأمین اعتبار شده است.
»نهضت  بر  مبنی  کرمان  شهردار  دستور  به  توجه  با  افزود:  سعیدی  علی 
آسفالت«، پیشنهاد کردیم بودجۀ برخی پروژه ها که هنوز شروع نشده و یا کمتر 

از ۱۰ درصد پیشرفت دارند، به آسفالت معابر اختصاص یابد.
سفر  در  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  کرمان  به  رییس جمهوری  سفر  به  وی 
میلیون  چهار  آسفالت  برای  تومان  میلیارد   ۶۰۰ درخواست  رییس جمهور 

مترمربع معابر شهر کرمان را ارایه خواهیم کرد.
رامین امیرمداح، معاون خدمات شهری شهردار کرمان نیز از آمادگی معاونت 
خدمات شهری برای تأمین ماشین آالت مورد نیاز جهت آسفالت معابر خبر داد.

در این نشست، شهرداران مناطق و نماینده سامانه ۱3۷ شهرداری، مشکالت 
و موانع آسفالت معابر و درخواست های مردمی را مطرح کردند.

در ادامه، مقرر شد آسفالت و لکه گیرِی آسفالت معابر مناطق پنج گانه شهری 
که در این نشست مورد تأیید قرار گرفت، در آذرماه سال جاری در دستور کار 

قرار گیرد.

شاخص نسبت تعداد دانش آموز به معلم ورزش در سال تحصیلی -۱۴۰۰
۱3۹۹ که معادل ۵۵۹.۷۵ نفر است، در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارد!

آموزش  فرصت های  به  دسترسی  خصوص  در  شاخص ها  مهم ترین  از  یکی 
تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی، نیروی انسانی این حوزه است و مهم ترین 
به معلم ورزش مربوط  آموزان  تعداد کل دانش  به نسبت  بعد شاخص مربوطه 

می شود.
سال  در  کشور  مدارس  ورزش  حوزه  در  انسانی  نیروی  وضعیت  اساس  بر 
نفر،   22.۰۵ معلم  به  آموزان  دانش  کل  تعداد  نسبت   ،۱۴۰۰-۱3۹۹ تحصیلی 
نسبت تعداد کل دانش آموزان به معلم ورزش ۵۵۹.۷۵ نفر و نسبت تعداد کل 

دانش آموزان به مراقب سالمت 3۵۹.۱ نفر است.

نسبت  شاخص  اسالمی،  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز  اعالم  اساس  بر 
تعداد دانش آموز به معلم ورزش که معادل ۵۵۹.۷۵ نفر است در وضعیت بسیار 
نامطلوبی قرار دارد و این میزان در مقایسه با نسبت کل دانش آموزان به معلم 
ورزش  حوزه  در  متخصص  انسانی  نیروی  نامطلوب  وضعیت  بیانگر  نفر   22.۰۵

مدارس است

ک خود را پیشگویی کرده بود  شاعری که مرگ وحشتنا
به قلم مهران تجلی

از  قبل  سال  هفت  اسپانیایی،  شاعر  لورکا،  گارسیا  فدریکو   
مرگی خشونت آمیز، آن را در شعری پیش گویی کرده بود

 ۸۵ سال پیش در ماه آگوست ۱۹3۶، فدریکو گارسیا لورکا، 
سوسیالیست  و  نمایشنامه نویس  اسپانیایی،  آوانگارد  شاعر 
داخلی  جنگ  در  ناسیونالیست  شبه نظامیان  توسط  دوآتشه، 
قرار گرفت و کشته شد. سپس در  اصابت گلوله  اسپانیا مورد 
یک گور دسته جمعی بدون نشان، در خارج از گرانادا دفن شد و 

تا امروز محل دقیق دفن او ناپیدا باقی مانده است. 
وجود  با  می کرد  سعی  که  بود  زجرکشیده  نابغه ای  لورکا 
تفاوت هایش، شخصیت اجتماعی مورد قبولی هم باشد. وقتی 
اما در زمان مرگ، تقریبا  به قتل رسید تنها 3۸ سال داشت، 
یک دهه بود که در اسپانیا و جهان اسپانیایی زبان، چهره ادبی 
مشهوری به حساب می آمد. او نام خود را با مجموعه شعری در 
سال ۱۹2۸ با عنوان تصنیف های کولی بر سر زبان ها انداخت 
 )  ۱۹3۴( یرما  و   )۱۹33( خون  عروسی  نمایشنامه های  با  و 
هنجارهای  برخالف  که  تراژدی هایی  رسید؛  به شهرت جهانی 

جامعه بورژوایی اسپانیا نوشته شده بود.
اگرچه  لیت هاب،  وب سایت  در  منتشرشده  گزارشی  بر  بنا 
اطالعات زیادی درباره ربوده شدن و اعدام او در دست نیست، اما 
گارسیا لورکا به دلیل دیدگاه های سیاسی و زندگی شخصیش 
که مورد پسند فاالنژهای اسپانیایی نبود، به احتمال زیاد توسط 

نیروهای حامی ژنرال فرانکو، مورد هدف قرار گرفته است. یک 
گزارش متعلق به سال ۱۹۶۵ در دوره دیکتاتوری فرانکو، لورکا 
از  است.  توصیف کرده  رفتارهای غیرعادی  با  را سوسیالیستی 
سال 2۰۰۰،  در  تاریخی  حافظه  بازیابی  انجمن  تاسیس  زمان 
انجام  لورکا  گارسیا  بقایای  یافتن  برای  پراکنده ای  تالش های 
مورد  در  آنچه  است.  نبوده  موفق  هیچ کدام  تاکنون  اما  شده، 

این  است  وحشتناک  بسیار  لورکا  گارسیا  مرگ  و  ناپدیدشدن 
واقعیت است که به نظر می رسد شاعر آن را هفت سال قبل، 
گارسیا  بود.  کرده  پیش بینی  فرانکو،  ظهور  از  قبل  مدت ها 
لورکا در آخرین ابیات شعر خود در سال ۱۹2۹، »افسانه سه 
دوست«، نه تنها شیوه خشونت آمیز پایان یافتن زندگیش، بلکه 

جستجوی بی نتیجه به دنبال بدن او را شرح می دهد:

"...دریافتم که مرا کشته  اند
به دنبال من کافه ها و گورستان  ها و کلیساها را می گشتند

... حاال پیدایم نمی کنند
هرگز مرا پیدا نمی کنند؟

نه، هرگز پیدایم نمی کنند"
در سال ۱۹3۱، بعد از ده سال اعتراضات و آشوب سیاسی، به 
دنبال قیام جمهوری خواهان، آلفونس سیزدهم پادشاه اسپانیا 
برقرار شد. دولت  فرار کرد و حکومت جمهوری  این کشور  از 
قدرت  اقتصادی  و  اجتماعی  اصالحات  جریان  در  جمهوری 
کلیسا و مالکان را سلب کرد. در سال ۱۹3۶ پس از نارضایتی 
از سال 33 قدرت را به دست گرفته  از حزب محافظه کار که 
بودند، انتخابات جدیدی صورت گرفت و عناصر چپ از جمله 
برابر  در  کمونیست ها،  و  سوسیالیست ها  جمهوری خواهان، 
انتخابات  در  و  متحد  ارتش  افسران  و  کلیسا  سلطنت طلبان، 

پیروز شدند.
چیزی نگذشت که یکی از ژنرال های ارتش به نام فرانسیسکو 
برابر  در  چپ  اتحاد  کرد،  قیام  جمهوری  دولت  ضد  فرانکو 
جنگ  این  در  شد.  آغاز  اسپانیا  داخلی  جنگ   و  ایستاد  او 
دیکتاتوری  دوره طوالنی  و  جمهوری خواهان شکست خوردند 
ژنرال فرانکو آغاز شد و تا زمان مرگ او در سال ۱۹۷۵ ادامه 
از  یکی  کولی،  شاعر  به  ملقب  لورکا،  گارسیا  فدریکو  یافت. 
صدهاهزار نفری بود که به خاطر عقایدش در جنگ های داخلی 
اسپانیا به شکلی غیرانسانی اعدام شد. در ایران، بیژن الهی و 
احمد شاملو، از جمله مترجمان مشهور اشعار و نمایشنامه های 

لورکا هستند. 

قطره های 
رنج

ملخ اگر دهقان شود
دانه ی کدام گندم به درو می رسد !؟

دل اگر به منطق گوش سپارد 
کدام احساس شاعر شود !؟

من دلی دارم همچون دوتار 
با نوازندگِی عشق 

زندگی ای دارم همچون ابر 
و لحظه هایی مثل باد 

 من باید از خودم فاصله بگیرم 
تا به شناخِت قطره هاِی رنج برسم

بهقلم
سامانساردویی

یادداشت: 
یک  فصل باران

و  روشن  زندگی  یک  در 
هر  برای  که  ناگزیریم  خوشاید 
را  اطرافیان  رضایت  تصمیمی 

نیز جلب کنیم یا حتی به اتفاق آنها دست به کار 
شویم زیرا ما در یک دنیای انفرادی زندگی نمی 
با  توان  نمی  برای جلب رضایت دیگران  کنیم و 
جنگ و نزاع پیش رفته بلکه باید به مذاکره روی 
تا  با گفتن و شنیدن قضایا را هضم کرد  آورد و 
گاهی  گردد.  وارد  طرفین  به  کمتری  خسارت 
قابلیت  دیگران  رضایت  جلب  برای  است  الزم 
های خود را به نمایش بگذاریم که البته این کار 
نیز هزینه های گزاف می طلبد و بعضی وقت ها 
از عهده ی ما بیرون است و برنمی آید. اما حرف 
زدن خرج چندانی نداشته و نشان دادن برنامه ی 
ذهنی خود از طریق حرف و مذاکره می تواند راه 
در  ما  تا  باشد  آنان  رضایت  جلب  برای  مناسبی 
انجام امورمان آرامش بیشتری داشته باشیم. نقشه 
در  معامله  پای  که  زمانی  بخصوص  ذهنی  های 
میان باشد بسیار اهمیت دارند و با مذاکره ها شاید 
که بتوانیم ارتباط و معامله ی بهتری را برقرار کنیم 
و انجام دهیم، اما حرف هایی که می زنیم باید در 
حد توان ما بوده وگرنه وجهه ی جالبی از خود به 
برخی  آوردن  زبان  به  نخواهیم گذاشت.  نمایش 
ما جزم  باعث می شود که عزم  نقشه های ذهنی 
هدف  به  رسیدن  برای  بیشتری  همت  و  شده  تر 
را  دیگران  ما  که  همانگونه  باشیم.  داشته  هایمان 
ما  باشیم که  داشته  توقع  باید  بریم  می  زیر سوال 
را قبول نداشته باشند لذا همواره باید برا ی جلب 
بگذاریم  میان  در  آنها  با  را  مسائل  آنها  رضایت 
نیاز  با این آگاهی  که مورد مواخذه قرار نگیریم 
به گفتن شدیدتر شده و ناچاریم که عقایدمان را 
با جهان در میان گذاریم. برخی مسائل پیچیده به 
نظر می آیند اما تنها تفاوتی که با بقیه ی مسائل 
دارند این است که قابل گفتن نیستند و به تنهایی 

باید از عهده ی برخی از آنها برآییم.
از دیدنت برگشته ام دنیا چراغان می شود

می  این چرخ چرخان  زندگی  به دست  هر شب 
شود 

آشفته ام کردی و من بعد از تمام کوچه ها 
برگشته ام تا قسمتم یک فصل باران می شود

کرونا موجب رشد مصرف 
گیاهان دارویی در کشور 

شده است
کشاورزی  جهاد  وزارت  دارویی  گیاهان  طرح  مجری 
مردم  شد  باعث  کشور  در  کرونا  بیماری  شیوع  گفت: 
و  باشند  داشته  دارویی  گیاهان  مصرف  به  ویژه ای  توجه 
از گیاهان  این دسته  همین موضوع موجب رشد مصرف 

شده است.
حسین زینلی  اظهار کرد: در چند سال اخیر تولید گیاهان 
دارویی رونق خوبی پیدا کرده، به شکلی که طی سال های 
به  هکتار  هزار   ۲۰ سال  هر  متوسط  طور  به   ۱۴۰۰ تا   ۹۶
اضافه  در کشور  دارویی  گیاهان  زیر کشت  حجم سطح 

شده است.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی درباره صادرات محصوالت 
مربوط به گیاهان دارویی عنوان کرد: ساالنه بیش از ۳۰۰ 
هزار تن انواع گیاهان دارویی تولید می شود که به ارزش 
کشور  از  خارج  به  محصوالت  این  از  دالر  میلیون   ۵۰۰
از گیاهان دارویی  صادر می شود. همچنین ۳۵۰ هزار تن 
تولید شده در کشور در چرخه صنعت فرآوری می شود. 
تولید انواع دمنوش  و نوشیدنی هایی مثل تخم شربتی، چای 
و انواع  محصوالت زعفرانی نمونه هایی از فرآوری گیاهان 

دارویی در کشور است. 
گیاهان  به  مربوط  صنایع  مشکالت  خصوص  در  زینلی 
دارویی در کشور تصریح کرد: یکی از مشکالت اساسی 
برای صادرات محصوالت مربوط به گیاهان دارویی نوع 
نقشی  بسته بندی  که  برد  یاد  از  نباید  است.  آن  بسته بندی 
مناسب  بسته بندی  واقع  در  دارد.  فروش  بازار  در  اساسی 
می تواند در برخی محصوالت کم ارزش تر، ارزش  افزوده 
ایجاد کند. همچنین اهمیت به این موضوع باعث افزایش 
اعتماد مردم به محصول از نظر زمان ماندگاری و در امان 

بودن آن از آلودگی های میکروبی می شود.
سالمت  سطح  بسته بندی  کیفیت  ارتقای  با  گفت:  وی  
نیز افزایش پیدا می کند. عالوه بر این اهمیت دادن  مردم 
به بسته بندی محصوالت می تواند منجر به تغییر ذائقه مردم 
گیاهان  به  مختلف  کشورهای  وابستگی  افزایش  و  دنیا 

دارویی ایرانی شود.

بهقلم
مهنازسعید
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دالیل احساس گلودرد 
هنگام استفاده از ماسک 

و راه های درمان آن
که  گلودرد شود  احساس  باعث  است  ماسک ممکن  از  مداوم  استفاده 
در این مطلب به دالیل ایجاد این عارضه و نیز راه های درمان آن اشاره 

شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از وب سایت »مفید«؛ با توجه 
به نیاز دائمی به انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از عفونت یا 
ناپذیر  اجتناب  ضرورت  یک  ماسک  از  استفاده  کرونا،  ویروس  انتشار 
است، اما برخی ممکن است هنگام پوشیدن ماسک برای مدت طوالنی 
در گلو احساس درد کنند؛ دلیل آن چیست و چگونه می توان هنگام 

استفاده از ماسک از گلودرد جلوگیری کرد؟
عواملیکهباعثاحساسگلودرددرهنگاماستفادهازماسکمیشود

رطوبت هوا که زیر ماسک تنفس می کنید معموال به دلیل افزایش بخار 
آب تولید شده بر اثر بازدم افزایش می یابد، عالوه بر این به درصد باالیی 
از محرک ها و میکروب هایی که در صورت استفاده طوالنی مدت و بدون 
تمیز کردن ماسک در ماسک گیر می کند، افزایش می یابد. اگر چندین 
این روش نفس بکشید، ممکن است احساس  به  ساعت در یک زمان 

خشکی و خارش گلو کنید.
احتمال بروز گلودرد بر اثر استفاده از ماسک به عوامل مختلفی بستگی 
دارد که معموال اکثر آن ها قابل کنترل هستند و این عوامل عبارتند از:

نوعماسک:
نوع ماسکی که استفاده می کنید ممکن است در احتمال ابتال به گلودرد 
شما تفاوت ایجاد کند. اگر از ماسک N۹۵ یا جراحی استفاده می کنید، 
ممکن است هوا بین صورت شما و هوای بیرون ماسک محبوس شده 
باشد. این هوا می تواند گرم، مرطوب و برای تنفس ناخوشایند شود. این 
مقدار آبی که بینی می تواند استنشاق کند کاهش یافته و باعث خشک 

شدن آن می شود که می تواند باعث گلودرد نیز شود.
در حال حاضر هیچ مطالعه ای در مورد اینکه چگونه ماسک های پارچه ای 
می توانند خطر گلودرد را افزایش دهند، وجود ندارد، اما با وجود اینکه 
ماسک N۹۵ ممکن است در فیلتر کردن برخی از عوامل بیماری زای 
ویروسی موثرتر از ماسک پارچه ای باشد، می تواند باعث گلودرد نیز شود.

مدتاستفادهازماسک:
از ماسک استفاده کنید، ممکن است  یا بیشتر  بار یک ساعت  اگر هر 
متوجه افزایش عوارض جانبی آن شوید. زیرا استفاده طوالنی مدت از 

ماسک می تواند احتمال کثیف شدن آن را افزایش دهد.
باعث  می تواند  ماسک  از  استفاده  که  می دهد  نشان  مطالعه  چندین 
افزایش میزان دی اکسید کربن در خون شود. ممکن است دی اکسید 
استنشاق  ریه های خود  از طریق  تازگی دفع کرده اید  به  را که  کربنی 
چند  طی  که  شود  گیجی  و  خستگی  به  منجر  می تواند  این  و  کنید 
ساعت بدتر می شود. این ممکن است خطر تحریک بینی و گلودرد را 

افزایش دهد.
بهداشتماسک:

کرده  گیر  ماسک  در  که  باشد  محرک هایی  از  ناشی  می تواند  گلودرد 
اند و روی ماسک هایی که به درستی تعویض یا تمیز نشده اند زندگی 
می کنند. به همین دلیل است که اگر همیشه از ماسک تمیز استفاده 

کنید، احتمال گلودرد کمتری وجود دارد.
در حال حاضر هیچ دستورالعمل دقیقی در مورد مدت زمان استفاده 
از ماسک قابل تعویض استفاده  اما اگر  از هر نوع ماسک وجود ندارد، 
می کنید، پس از هر بار استفاده آن را بیرون بیاورید و سعی کنید دیگر 
از آن استفاده نکنید؛ و اگر از ماسک تنفسی N۹۵ استفاده می کنید، 
باید آن را نیز دور بیندازید، مگر اینکه تجهیزات بخارشوی آن را داشته 

باشید.
ماسک های پارچه ای را باید در آب گرم و صابون شسته و بعد از هر بار 
استفاده روزانه آویزان کنید تا خشک شود. ماسک را در جای خشک و 

تمیز )مانند کیسه کاغذی یکبار مصرف( نگهداری کنید.
ماسکدرمعرضآالیندههاقرارمیگیرد

حتی اگر هنگام خروج از خانه ماسک تمیزی داشته باشید، به راحتی 
بنابراین  بگیرید،  قرار  میکروب   معرض  در  آن  لمس  با  تنها  می توانید 
مراقب باشید که ماسک را روی سطوح قرار ندهید، یا با دست های آلوده 

آن را لمس نکنید.
از سطوح  ویروس  یا  باکتری  معرض  در  که  ماسکی  از  استفاده  هنگام 
آلوده قرار گرفته است، ممکن است دچار گلودرد شوید و برداشتن و 
پوشیدن مکرر ماسک می تواند احتمال انتقال میکروب به آن را افزایش 

دهد.
فاکتورهایمحیطی:

محیط ها و عوامل آب و هوایی خاصی وجود دارند که می توانند احتمال 
ابتال به گلودرد را حتی زمانی که ماسک نمی زنید، افزایش دهند. این 

محیط ها عبارتند از:
قرار گرفتن در مکان های مرتفع.

آب و هوای کویری با هوای خشک.
مکان هایی با سطوح باالی آلودگی زیست محیطی.

چگونه می توان هنگام استفاده از ماسک از گلودرد جلوگیری کرد؟
چندین روش وجود دارد که می توانید برای کاهش خطر ابتال به گلودرد 

یا سایر عالئم هنگام استفاده از ماسک انجام دهید، از جمله:
اگر از ماسک های پارچه ای قابل استفاده مجدد استفاده می کنید، هر بار 

که آن ها را می پوشید مطمئن شوید که تمیز هستند.
اگر از ماسک جراحی N۹۵ یا غیرقابل استفاده مجدد استفاده می کنید، 

پس از استفاده آن را دور بیاندازید.
سعی کنید به پوشیدن ماسک در جا هایی که نیاز به این کار دارد ادامه 
دهید و در حین مکالمه به طور مکرر ماسک را برندارید یا به سمت چانه 

خود حرکت ندهید تا آلوده نشوید.
کیسه  یک  )مانند  مصرف  یکبار  و  بهداشتی  کیسه  یک  در  را  ماسک 
ماسک  برداشتن  به  مجبور  اگر  و  دارید  نگه  کاغذی(  یا  پالستیکی 
به جای زیر صورت خود  برگردانید )مثال  به آن کیسه  را  هستید، آن 
در یک مکان عمومی( و قبل از پوشیدن دوباره دستان خود را بشویید 

یا ضدعفونی کنید.
از ماسک های ساخته شده از موادی که تنفس آن ها دشوار است، مانند 

پالستیک یا چرم خودداری کنید.
در خاتمه، فواید پوشیدن ماسک برای سالمتی بیشتر از عوارض جانبی 
آن است، زیرا پوشیدن آن در مکان های عمومی سرپوشیده و مکان های 
شلوغ در فضای باز که نمی توان فاصله اجتماعی را رعایت کرد، توصیه 
اما  باشد،  ماسک  پوشیدن  عوارض  از  گلودرد می تواند  اگرچه  می شود. 
رعایت دستورالعمل های استفاده از ماسک به روش صحیح و شستن یا 

دور انداختن صحیح آن به کاهش احتمال عفونت کمک می کند.

گزارش»کرمانامروز«ازآیینباشکوهتشییعمردمیپیکرسهشهیدمدافعامنیتدرکرمانکهباردیگرنشاندادمردمقدرشناسکرماندرصحنهایستادهاند؛

بدرقه  باشـــــــــــــکوه

له های دشت سمسور ال
به قلم عهدیه وفا

مراسم تشییع پیکر پاک سه شهید مدافع امنیت کرمان 
شهیدان " توسنگ"،" " شیر خانی" و " خدادای" صبح 
مردم  با حضور خیل عظیم  ماه  آبان  پنج شنبه، 27  روز 
داغدار در کرمان برگزار شد. آنچه که در ادامه می خوانید 
گزارشی است از بدرقه باشکوه کرمانی ها که با اشک چشم 

پیکرهای مطهر را تشییع نمودند.
خبر سهمگین بود و درد عظیمی داشت. سه تن از ماموران  
پلیس کرمان در درگیری نیروی انتظامی با اشرار مسلح در" 
انجامید، مظلومانه  دشت سمسور" که 24 ساعت به طول 
به شهادت رسیدند. بزرگی این مصیبت مردم دیار کریمان 
را داغدار کرد و خیل عظیمی از مردم این شهر صبح روز 
پنج شنبه در محل حسینیه ثاراهلل حضور یافتند تا در آیین 

بدرقه با این شهدای واالمقام شرکت جویند.
یکی با خانواده، یکی با فرزند خردسالش، دیگری با پدر 
سبز  مدافعان  آخر،  سفر  در  تا  بودند  آمده  همه  پیرش؛ 
پوش وطن را تنها نگذارند. سرانجام انتظارها  به سر آمد و 
ماشین های حامل پیکر شهدا آمدند و سربازان  به احترام 
مردم  میان  به  شهدا  پیکرهای  ایستادند.  دار  خبر  شهدا 
آمدند و عده ای دور تابوت ها حلقه زنان سینه زنی می 

کنند. مادری اشک ریزان  با غریبه های آشنا درد دل می 
کند  و پدری سر بر تابوت ها می گذارد و از شهدا حاللیت 
بر  لحظه  به  لحظه  دارد.  دعا  التماس  آنها  از  و  طلبد  می 
جمعیت مردم افزوده می شود و مراسم تشییع با حضور 

پرشور مردم آغاز می شود.  
فرمانده  استاندار،  ناجا،  عملیات  معاون  آیین  این  در 
از  دیگر  جمعی  و  ثاراهلل  سپاه  فرمانده  استان،  انتظامی 

حضور  انتظامی  نیروی  کارکنان  و  روحانیون  و  مسئوالن 
داشتند. همه آمده بودند تا بگویند ادامه دهنده راه شهدا 
تا آخرین قطره  امنیت آن  و  بوم  و  این مرز  از  و  هستند 

خون دفاع می کنند.
چرایی  درباره  مراسم  این  در  کنندگان  شرکت  از  یکی 
حفظ  برای  شهیدان  این  گفت:  آیین  این  در  حضورش 
امنیت در شرق استان جان عزیز خود را کف دست شان 

اشرار  کاروان  های  گلوله  مقابل  در  جانانه  و  گذاشتند 
ایستادند و در نهایت با سرافرازی جان دادند تا من و امثال 
آیین  را بچشیم. حضور من  در  امنیت  من طعم شیرین 
کمترین  و  ترین  ،کوچک  واالمقام  شهید  سه  این  بدرقه 
کاری است که از دستم بر می آمد که امیدوارم در نظر این 

شهیدان عزیز مقبول افتد.
شهیدان"  تصویر  داشتن  دست  در  با  هم  خانمی 
چرایی  درباره  خدادای"   " و  خانی"  شیر   " توسنگ"،" 
حضورش در این مراسم گفت: شهادت، مردانگی، فداکاری 
ایثار این سه شهید عزیز و سایر شهدای مدافع امنیت  و 
هر گز از اذهان پاک نخواهد شد. این سه شهید بزرگوار 
هرسه عزیز خانواده هایی بودند و حال عزیز ملت هستند 
که در راه حراست از کیان و حریم این سرزمین و امنیت 
مردمانش این چنین آزاد وار به استقبال گلوله های آتشین 
اشرار رفتند و جان خود را از دست دادند. وظیفه ماست 
که به یادشان و نام شان در مراسم تشییع پیکر پاکشان 

شرکت کنیم.
پیکر این شهیدان پس از پایان مراسم تشییع  به سمت 
زادگاهشان در استان منتقل شد. پیکر شهید توسنگ در 
گلزار شهدای  در  ماهان، شهید شیر خانی  گلزار شهدای 
بافت  شهدای  گلزار  در  نیز  خدادای  شهید  پیکر  و  بم 

خاکسپاری شدند.

چرا واکسن آسترازنکا به عنوان دوز تقویت کننده ارائه نمی شود؟ 

کشف سرنخ های جدید درباره انتشار ویروس کرونا در ریه 

به  فایزر  مدرنا،  واکسن های  از  حاضر  حال  در 
مختلف  کشور های  در  تقویت کننده  دوز  عنوان 

استفاده می شود.
دوز  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
به  بیشتر  حفاظت  ایجاد  هدف  با  تقویت کننده، 
کرونا  ویروس  واکسن  با  کامل  به طور  که  افرادی 
واکسینه شده اند به دلیل ادامه جهش و گسترش 
این ویروس در سراسر جهان ارائه می شود این افراد 
سالمت،  مراکز  کارکنان  بهداشت،  مراقبین  شامل 
سال  از۵۰  باالتر  افراد  و  ایمنی  نقص  دارای  افراد 

هستند.
اما واکسن آسترازنکا آکسفورد که توسط دانشگاه 
انگلیسی-سوئدی  داروسازی  شرکت  و  آکسفورد 
دوز  به عنوان  است  شده  ساخته  آسترازنکا 
تقویت کننده ارائه نمی شود؛ بنابراین افرادی که با 
این واکسن واکسینه شده اند چه سرنوشتی دارند؟

واکسنتقویتکنندهچیست؟
واکسن های تقویت کننده کرونا برای ارائه حفاظت 
از تزریق  بیشتر در برابر ویروس کرونا ۶ ماه پس 

دومین دوز واکسن استفاده می شود.
اساس  بر  تقویت کننده  واکسن  تزریق  میزان 
نیم  یا  و  دستورالعمل شرکت سازنده واکسن یک 
واکسن  همراه  به  کشور ها  برخی  در  و  است  دوز 

آنفلوآنزا به افراد واجد شرایط تزریق می شود.
دوز بهعنوان آسترازنکا واکسن از چرا

تقویتکنندهاستفادهنمیشود؟
ارائه  واکسن  سه  از  یکی  آسترازنکا  که  حالی  در 
شده به انگلیسی ها در طول برنامه واکسیناسیون 
کرونا بود، این واکسن جزو واکسن هایی نیست که 

می شوند؛  استفاده  تقویت کننده  دوز  برای  معموال 
واکسن  آسترازنکا  واکسن  که  است  این  علت 

mRNA نیست.
از  بسیاری  و  آنفلوآنزا  واکسن  معمول،  به طور 
واکسن های مشابهی که دریافت می کنیم، با تزریق 
ویروس  از  بخش هایی  یا  شده  ضعیف  میکروب 

ایمنی  پاسخ  تقویت  و  تحریک  برای  ما  بدن  به 
یا   mRNA واکسن های  اما  می شوند،  استفاده 
واکسن های RNA پیام رسان واکسن هایی هستند 
که به بدن ما دستور می دهند تا پروتئین اسپایک 
طریق  از  را  آن  و  کند  بازتولید  را  سارس-کوو-2 

پاسخ ایمنی مستقیم تجزیه کند.
برای  آزمایش هایی  در  سال ها  واکسن ها  نوع  این 
مورد  بهداشتی  راه حل های  انواع  و  درمان سرطان 
این  بار است که  اولین  اما  قرار گرفته اند،  استفاده 
نوع فناوری برای واکسن های کووید فایزر و مدرنا 
این  و  است  آزمایش شده  به طور کامل  و  استفاده 

شرکت ها مجوز استفاده دریافت کرده اند.
آسترازنکا واکسن از میتوانند افرادی چه

بهعنواندوزتقویتکنندهاستفادهکنند؟
که  هرچند  است  کرده  اعالم  انگلیس  دولت 
واکسن فایزر و مدرنا به عنوان تقویت کننده تزریق 
از واکسن آسترازنکا می توان به عنوان  اما  می شود، 
دوز تقویت کننده برای افرادی استفاده کرد که به 
واکسن های فایزر و مدرنا یا به طور کلی واکسن هایی 

با فناوری mRNA حساسیت دارند.
واکسن  دوز  دو  قبال  که  افرادی  برای  همچنین 
کووید آسترازنکا دریافت کرده باشند ممکن است 

واکسن آسترازنکا استفاده شود.

پژوهشگران با بررسی ریه افرادی که در اثر ابتال 
سرنخ هایی  به  اند  رفته  بین  از  کرونا  ویروس  به 
و  ریه  در  کرونا  ویروس  انتشار  نحوه  درباره 

آسیب های ناشی از آن دست یافته اند.
ریه  شکافی  کالبد  اکسپرس،  مدیکال  از  نقل  به 
افرادی  از  آمده  دست  به  پالسمای  نمونه های  و 
تصویر  باخته اند،  جان  کرونا  به  ابتال  اثر  بر  که 
واضح تری را از نحوه انتشار کروناویروس در ریه 
ارائه  می رساند،  ریه  بافت  به  که  آسیب هایی  و 
سالمت  ملی  »مؤسسه  دانشمندان  است.  کرده 
که  دارند  باور  همکارانشان  و   )NIH( آمریکا« 
این اطالعات می توانند به پیش بینی کردن موارد 
میان  در  ویژه  به  کووید-۱۹  بلندمدت  و  شدید 
در  آگاهی  به  و  کنند  کمک  حساس  گروه های 

مورد درمان های موثر بی انجامند.
انجام  کوچک  مقیاس  در  پژوهش  این  اگرچه 
شده است، اما دانشمندان می گویند که داده های 
که  می دهد  نشان  را  روند هایی  آمده،  دست  به 
می توانند به توسعه درمان های جدید کووید-۱۹ 
و تنظیم زمان دقیق استفاده از درمان های موجود 

در مراحل گوناگون بیماری کمک کنند.
که  می دهند  نشان  پژوهش  این  یافته های 

می یابد،  گسترش  ریه ها  در  چگونه  کروناویروس 
به  می کند،  دستکاری  را  بدن  ایمنی  سیستم 
بروز نوعی ترومبوز )Thrombosis( گسترده 
مسیر های  و  نمی شود  برطرف  که  می انجامد 

سیگنال دهی را هدف قرار می دهد که نارسایی و 
اختالل در ترمیم ریه را به همراه دارد.

به گفته دانشمندان، این داده ها به ویژه به مراقبت 
از بیماران کرونا مربوط می شود که مسن، چاق یا 

مبتال به دیابت هستند و از جمعیت در معرض 
بررسی  مورد  نمونه های  می روند.  شمار  به  خطر 
در این پژوهش، از افرادی بودند که حداقل یک 

بیماری پرخطر داشتند.
بین  که  داشت  بر  در  را  بیمارانی  پژوهش،  این 
مارس و ژوئیه 2۰2۰ از دنیا رفته اند و زمان مرگ 
نشانه ها  از شروع  روز پس  تا 47  بین سه  آن ها 
بود. این بازه زمانی متنوع، به دانشمندان امکان 
داد تا موارد مرگ و میر رخ داده در کوتاه مدت و 

بلندمدت را با هم مقایسه کنند.
مستقیما  کروناویروس  که  دریافتند  پژوهشگران 
سلول های اپیتلیال پایه در ریه ها را آلوده می کند 
راه های  ترمیم  در  آن ها  اساسی  عملکرد  مانع  و 
تولید  همچنین  و  آسیب دیده  ریه های  و  هوایی 
حمله  نحوه  با  فرآیند  این  می شود.  سالم  بافت 
متفاوت  ریه  سلول های  به  آنفلوانزا  ویروس های 
در  را  بیشتری  اطالعات  پژوهش،  این  است. 
اختیار دانشمندان قرار می دهد تا هنگام ارزیابی 
یا توسعه دارو های ضد ویروسی از آن ها استفاده 

کنند.
 Science مجله  در  پژوهش،  این 
Translational Medicine به چاپ رسید.
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