
لعنت به شیطان خناس
انفجار دو بمب اتمی در ش�هرهای هیروشیما و 
ناکازاک�ی ژاپن با کدام یک از حوادث زیر ش�باهت 

بیشتری دارد؟
الف( ترقه بازی در خیایان جمهوری

ب( افتتاح ساندویچ فروشی در حوالی نهاد ریاست 
جمهوری

ج( آتش بازی در عروسی خوبان و جشن بزرگان
د( پرتاب فشفشه و منور در آسمان 

وزیر ارتباطات: من نتوانستم برای اپراتورها ارز 
دولتی بگیرم چطور بعضی ها برای واردات "آیفون" 

ارز دولتی گرفتند؟
گزینه صحیح در جواب آقای وزیر کدام است؟

الف( ارتباطات خاص
ب( اطالعات خواص

ج( اشتراکات منافع اشخاص
د( لعنت بر شیطان خناس

جرای�د: کره جنوبی، که یکی از س�ه مش�تری 
اصل�ی نفت ای�ران ب�ود، واردات نفت خ�ود از این 

کشور را به طور کامل قطع کرده است.
خبر فوق یادآور کدام یک از گزینه های زیر است؟

الف( تو دیگه چ��را چش بادومی / تو که مث دایی 
و عمومی

ب( اون که به ما نپریده بود / کره جنوبی ورپریده بود
ج( نرو / تو هم مثل من نمی تونی طاقت بیاری نرو

د( یک گزینه دیگر که به دلیل رعایت ش��ئونات 
اخالقی از انتشار آن معذوریم.

ننجون

اذان ظهر:13:01 اذان مغرب: 19:36 اذان صبح فردا: 5:19 طلوع آفتاب فردا: 6:44

 سه شنبه  13 شهریور 1397  شماره 4836 

یست بـوم ز

 صاحب  امتیاز: علي  یوسف پور  مدیر مسئول: محمد پیرعلي  سردبیر: محمد صفري  دبیر شورای سیاست گذاری: حسن اختری 
 رویداد: کتایون مافی  رویکرد: مائده شیرپور  فرادید: قاسم غفوری  دیپلماسی: هدی دهقان بذرافشان  معیشت: سارا علیاری  زیست بوم: محسن رجبی  سایت: سید مهدی لنکرانی  ترجمه: حسین ارجلو  عکاس: ثنا صفری - فرجاد جوالنی 
 سازمان آگهي ها: 88006969  چاپ: بامشادسبز 44545054  نشاني: میدان فاطمی، باالتر از میدان گلها، خیابان شهید جهان آرا، کوچه بابک، پالك 16  تلفن: 6-88013870  نمابر: 88007575  کدپستي: 1438634871  شاپا: 3947 - 2008

توییت��ر و فض��ای  مجازی چند وقتی داروخ��ان�ه
است محل تهیه داروهای نایاب وکمیاب 
شده است، بیمارانی که داروخانه ها را یکی 
پس از دیگری پش��ت س��ر می گذارند و 
داروهایشان را پیدا نمی کنند حاال دست 
به دامان افراد در فضای مجازی می ش��ود 
شاید کس��ی بتواند این دارها را برایشان 
تهیه کند، حاال می خواهد از این طرف مرز 
با نرخی نجومی باشد یا کسی از خارج که 
ای��ن پیام را می بینید و دارو را به دس��ت 

مسافری بدهد تا دست بیمار برساند.
نمون��ه آن هم نس��خه یک کودك 
5 س��اله مبتال به بیماری سرطان است 
که در هفته گذش��ته در فضای مجازی 
دس��ت به دس��ت می ش��د. در توییت 
مربوط به این نس��خه نوشته شده بود: 
»این نسخه پزشک یک بچه 5 ساله که 
س��رطان خون دارد هست، با داروخانه 
29 فروردی��ن و 13 آبان تماس گرقتم 
و اصال موجود ندارند. اینجا به چند نفر 
پیام دادم اما موج��ودی این دارو صفر 
است. دوستان اگر ش��ما تونستید این 
دارو را پیدا کنید بی زحمت به من پیام 
بدید و حتما زحمتتون جبران میشه.«

البته این مشکالتی هست که هر روز 
بس��یاری از بیماران با آن دست و پنجه 
نرم می کنند و البته مسئوالن هم مرتب 
دست به تکذیب می زنند. از طرفی تمامی 
مسئوالن وزارت بهداشت و سازمان غذا 
و دارو معتقدن��د ک��ه داروه��ای ایرانی، 
مخصوصا برای درمان بیماران سرطانی 
کفایت می کند و هیچ دلیلی برای نسخه 
ک��ردن داروهای خارجی وج��ود ندارد، 
حتی در برخی موارد پزش��کان را متهم 
به تبانی با داروس��ازان می کنند و منافع 
ش��خصی را علت نوشتن اینگونه نسخ از 

لیست حمایتی بیمه می دانند.
ح��ال نس��خه ای که توس��ط خانم 
»لیلی کوچک زاده« همسر وزیر بهداشت 
برای یک بیمار 5 ساله مبتال به بیماری 
سرطان نوشته شده است، روی دیگری از 
واقعیت کمبود دارو و تناقض در گفته های 

مسئوالن را نمایان کرده است.
وزیر بهداش��ت با بیان اینکه مردم 
و انجمن ها باید کمک کنند تا توقعات 
زی��ادی ایج��اد نکنند، تصری��ح کرد: 
چنانچ��ه دارویی مش��ابه تولید داخل 
دارد و از نظر کیفیت و اثربخشی با نوع 
خارجی اش تفاوتی ن��دارد، باید همان 
داروی ایران��ی برای بیم��اران تجویز و 
توصیه شود، مصرف داروهای خارجی 
که برای واردات آن باید هزاران ترفند 
را ب��ه کار گیری��م، خیانت اس��ت، لذا 
پزش��کان و انجمن ها باید کمک کنند 
تا این جایگزینی صورت گیرد، چراکه 

پروسه ای زمانبر اس��ت و این فرهنگ 
باید به تدریج نهادینه ش��ده و با اقناع 

کردن این تغییر ذائقه صورت گیرد.
هاشمی یادآور شد: برخی پزشکان 
به بیماران خود توصیه می کنند، حتما 
داروی خارج��ی تهیه کنند، بیمار هم از 
ترس سالمتی اش، خود را مجاب می کند 

تا داروی خارجی تهیه کند. 
غالمرض��ا اصغری رئیس س��ازمان 
غذا و دارو در این خصوص  اظهار کرد: 
در زمین��ه تولید دارو؛ اس��تانداردهای 
مواد اولیه و فرموالس��یون یکی است و 
فرقی نمی کند یک دارو در ایران تولید 
ش��ود و یا در آمری��کا؛ و تنها تفاوت در 
نح��وه فرآوری دارو اس��ت مث��اًل برای 
پخت یک غذای خاص همه از یک مواد 
غذایی اس��تفاده می کنند و فقط بحث 

دستپخت و تجربه آشپز مطرح است.

داروی ایرانی در حد کیفیت 
داروی خارجی!

کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان 
غذا و دارو نیز گفت: تا زمانی که داروی 
داخلی به حد کیفیت و استاندارد داروی 
خارجی نرسد، مجوز تولید داده نخواهد 
ش��د و حتما بای��د از نظر اس��تاندارد و 
تاثیرگذاری با داروهای خارجی به یک 
میزان برسد تا مجوز تولید به آن ها داده 
شود. هر دارویی که تولید می شود تحت 
مطالعات هم عرضی، بالینی و زیس��تی 
قرار گرفته است و توسط گروه هایی که 
آن ه��ا را مورد آزمایش ق��رار داده اند و 

تایید شده است، تولید می شود.
وی اف��زود: به هیچ عنوان بازار را به 
سمت داروی خارجی سوق نخواهیم داد. 
با توجه به تمام اقدامات و سیاست های 
ص��ورت گرفته، بعد از این به مرور زمان 
س��هم عمده ب��ازار را داروه��ای ایرانی 
تشکیل خواهند داد و در حال حاضر هم 
حدود 80 درصد داروهای شیمی درمانی 
و داروه��ای مورد نی��از در داخل تولید 
می ش��ود و قطعا در م��واردی که دارو، 
تولید مش��ابه داخل��ی دارد و حداکثر تا 
ده درصد بازار قابل واگذاری به داروهای 

خارجی و برند خواهد بود.

از نظر تامین  داروهای درمان سرطان 
هیچگونه کمبودی نداشته ایم

مهران والی��ی معاون غذا و داروی 
دانش��گاه علوم پزش��کی ایران با بیان 

اینکه تاکنون از نظ��ر تامین  داروهای 
درم��ان س��رطان هیچگون��ه کمبودی 
نداشته ایم، تاکید کرد: کیفیت داروهای 
ش��یمی درمانی ایرانی با انواع خارجی 
آن مطابقت می کند و اس��تانداردهای 

یکسانی دارند.
وزارت  مقاب��ل  ط��رف  در  ام��ا 
بهداشتی ها، حسین فودازی عضو انجمن 
رادیوتراپ��ی انکولوژی ایران اس��ت، وی 
همیش��ه به این نوع اظهارنظر دولتی ها 
مبنی بر اجبار در اس��تفاده از داروهای 
ایرانی ب��رای درمان بیماران س��رطانی 
انتقاد داشته و گفته:  نمی توانیم کیفیت 
تمام داروهای داخل کشور را زیرسوال 
ببریم، اما در رابطه با داروهای ش��یمی 
درمانی در مورد اینکه مطالعات بالینی 
را طی کرده اند یا خیر پزش��کان تردید 
دارند. اینکه چطور می شود که یک شبه 
همه داروهای ش��یمی درمانی همگی با 

هم تولید شوند، مورد تردید است.
وی تصری��ح کرد: داروی س��رطان 
با داروی س��رماخوردگی متفاوت است. 
داروی س��رماخوردگی حت��ی اگ��ر اثر 
نکند، فرد پس از یک هفته رو به بهبود 
می رود، اما داروی سرطان به این صورت 
نیس��ت، اگر اثر نکند فرد می میرد و اگر 
ع��وارض آن زی��اد باش��د، عارضه ایجاد 
می کند. بنابراین تولید این دست داروها 
با داروهای معمولی در تمام دنیا متفاوت 
است و به همین خاطر این داروها گران 
هستند، چراکه تولید آنها هزینه بر است.

حال چند سوال پیش می آید:
1- آیا کیفی��ت داروهای داخلی و 
خارجی یکس��ان اس��ت و گالیه برخی 
بیماران و پزشکان از اجبار به استفاده 
از داروی ایرانی بی جهت و تحت فشار 
برخی شرکت های دارویی بوده است؟ 
و پزش��کانی که داروی خارجی نسخه 

می کنند درگیر منافع مالی هستند؟!
2- آیا داروهای سرطانی مشابه داخلی 
ندارد و داروی بیماران سرطانی نایاب است 
و بیماران برای تهیه دارو و زنده ماندن با 

چالش جدی رو به رو هستند؟
3- آی��ا از طرفی ارج��اع بیمار به 
خ��ارج از بیمارس��تان براس��اس طرح 
تحول س��المت ممنوع ب��وده و تخلف 
اس��ت! آیا اینکه ی��ک داروی نایاب را 
برای یک بیمار 5 ساله سرطانی تجویز 
و وی را را روانه بازار آزاد کنیم صحیح 

بوده و انصاف است؟  فارس

پخ��ش  س��ال ها  ج��م مجموعه ه����ای ج��ام 
تلویزیون��ی با ح��ال و هوای محرمی از 
رسم های تلویزیون به حساب می آمد؛ 
اما چند س��الی اس��ت که این رسم با 
بازپخ��ش س��ریال های تک��راری کم و 
بی��ش به تعویق افتاد، ت��ا اینکه محرم 
امس��ال تلویزی��ون ج��ز س��ریال های 
تک��راری که بعض��ا ارتب��اط محتوایی 
چندانی هم با م��اه محرم ندارند، چیز 

دیگری در چنته ندارد.
سریال های مناسبتی همواره مورد 
توجه مخاطبان بوده ان��د، اما در میان 
که  مجموعه هایی  معدود  مناس��بت ها 
در محرم پخش ش��ده اند توانستند در 
ذهن مخاطبان ماندگار ش��وند. همین 
امر تلویزیون را به تکرار مجموعه هایی 
مح��دود، مجب��ور کرده اس��ت که در 
مناس��بت هایی چ��ون مح��رم و صفر 

توفیق قابل قبولی داشته اند.
»مختارنام��ه«،  ده��م«،  »ش��ب 
»روز واقعه«، »بانو«، »س��فر س��بز« و 
»معصومیت از دس��ت رفته« از جمله 
س��ریال هایی هستند که در زمان خود 
در ج��ذب مخاط��ب موف��ق بوده اند، 
ام��ا پخش مداوم آنها در هر مناس��بت 
عزاداری، با مرور زمان بر میزان جذب 
مخاطب تاثیر معکوس گذاش��ته و آنها 
را به س��ریال هایی دم دستی بدل کرده 

اس��ت؛ به عنوان مث��ال بازپخش مکرر 
انتقادهای زیادی  سریال »مختارنامه« 
را به ش��وخی و جدی در رس��انه های 

رسمی و اجتماعی به دنبال داشت.
ام��ا مح��رم و صف��ر امس��ال نیز 
تلویزیون نه تنه��ا مجموعه ای تولیدی 
ت��دارك ندیده اس��ت، بلکه اق��دام به 
بازپخش س��ریال هایی کرده اس��ت که 
دیگر ارتباط محتوای��ی چندانی هم با 

مضامین ماه  محرم ندارند.
ب��ر ای��ن اس��اس، پخش س��ریال 
»نزدیکی های بهش��ت« تا روز یکشنبه 
)25 ش��هریورماه( از شبکه یک سیما 
ادام��ه خواه��د داش��ت و پ��س از آن 
از ش��نبه )31 ش��هریورماه( مجموعه 
»بچه های گروهان بالل« به کارگردانی 
عبدالرحمان ش��لیلیان و تهیه کنندگی 
عزی��ز علی��زاده در 10 قس��مت، ب��ه 
مناس��بت هفت��ه دفاع مق��دس از این 

شبکه تلویزیونی راهی آنتن می شود.
ش��بکه دو س��یما نیز برای محرم 
امسال بازپخش س��ریال »پرده عشق« 
به کارگردانی جمال ش��ورجه را در نظر 
گرفته است. پخش این مجموعه از تاریخ 
شنبه )17 شهریورماه( آغاز شده است. 

ای��ن مجموع��ه س��ال 84 ب��رای 
نخستین بار از ش��بکه دو سیما پخش 

شد.
»معصومیت  تلویزیون��ی  مجموعه 

از دس��ت رفته« ب��ه کارگردانی داوود 
میرباقری ک��ه بارها در ای��ام محرم از 
ش��بکه های مختلف س��یما راهی آنتن 
شده است، محرم امس��ال نیز از امروز 
سه شنبه )20 ش��هریورماه( مصادف با 
اول محرم از س��اعت 11:50 از شبکه 

سه سیما بازپخش می شود. 
سریال »معصومیت از دست رفته« 
به تهیه کنندگی محمد مسعود، در 13 
قس��مت 45 دقیق��ه ای به قلم حس��ن 
میرباق��ری و محم��د بیرانوند، س��ال 
1382 در گروه فیلم و س��ریال شبکه 

سه سیما تولید شده است.
ش��بکه چهار س��یما در آس��تانه 
فرارس��یدن ایام محرم از ش��نبه )17 
قس��متی   30 مجموع��ه  ش��هریور( 
»پرده نش��ین« ب��ه کارگردان��ی بهروز 
ش��عیبی را بازپخ��ش می کن��د. ای��ن 
مجموعه هر ش��ب ساعت 24 از شبکه 

چهار سیما پخش می شود.
سریال »خانه پدری« به کارگردانی 
فریدون حسن پور محصول سال 1379 
اس��ت که در سال 1380 از شبکه پنج 
س��یما به روی آنتن رف��ت و اکنون در 

محرم امسال بازپخش می شود.
این مجموعه در 26 قس��مت 45 
دقیقه ای از شنبه )17 شهریورماه(  به 
ج��ز روزهای جمعه س��اعت 13:15 از 

شبکه پنج سیما راهی آنتن می شود. 

امام حسین علیه  السالم:
 بر خداوند است که هیچ گرفتاری به زیارت من نیاید

مگر آنکه او را شادمان بازگردانم و به خانواده  اش برسانم.
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تمنای حسین)ع(
سیرنگ احمدزاده

دلم مست تمنای حسین است
دلم همواره در یاد حسین است

خدا داند که عشق من حسین است
حسینم پادشاه عالمین است

حسین آرام جان شیعیان است
حسین سلطان خوبان جهان است
زمین مست تمنای حسین است
زمان محو تماشای حسین است
حسین جان بی تو ماوایی ندارم
تو را دارم به دنیا غم ندارم 
همین گشته تمام کار و بارم

بجز عشق حسین عشقی ندارم 
چه غم دارم حسین سلطان دین است

شفای ما به دست او یقین است
به حق مادر پهلو شکسته

بنه مرحم بر این دل های خسته
رسان صاحب زمان را بهر امت
ثنا گوی شماییم تا قیامت 

بگو»سیرنگ«که اربابم حسین است
که اربابم امید عالمین است

ترنم احساس

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى  همراه با ارزيابى كيفى (نوبت اول)
شماره مجوز:  2753 /1397

1- شماره مناقصه :  970122
2- موضوع مناقصه : تهيه و تامين وسايل نقليه سبك مورد نياز (با راننده)   جهت انجام خدمات  سرويس دهى .

3- محل و مدت انجام كار : استان خراسان رضوى ،  منطقه عملياتى خانگيران (سرخس) / دولت آباد / شهرستان سرخس و حومه / شهر مشهد مقدس و حومه - يك سال
4- نام و نشانى مناقصه گزار: شركت بهره برداري نفت وگازشرق- مشهد ، بلوارخيام ، بلوارارشاد، خيابان پيام ، نبش  پيام 6 ، پالك 18 .

5- شرايط مناقصه گر : 
5-1- دارا بودن شخصيت حقوقي، كد اقتصادي و شناسه ملي .

5-2- داشتن توانائي مالي، تجربه و تخصص در زمينه موضوع پروژه .
5-3- دارا بودن گواهى نامه صالحيت انجام كار از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى .

5-4- ارائه صورتهاى مالى حسابرسى شده منتهى به سال 1396 .
5-5- توانايي تهيه ضمانت نامه شركت در فرآيند ارجاع كار (مناقصه) به مبلغ 2/680/000/000 ريال از انواع تضامين مجاز اعالم شده در آئين نامه تضمين معامالت دولتى .

6- متقاضيان براى دريافت كاربرگ هاى استعالم ارزيابى كيفى مناقصه به پايگاه اينترنتى مناقصه گزار به نشانى WWW.EOGPC.IR ( بخش مناقصات ) مراجعه و پس از تكميل كاربرگ هاى 
مذكور ، كليه مدارك درخواستى را در قالب يك لوح فشرده ( CD ) به انضمام نامه اعالم آمادگى جهت شركت در مناقصه، حداكثر تا پايان وقت ادارى روز  سه شنبه مورخ 1397/07/10  به امور 

حقوقى و پيمان هاى مناقصه گزار به آدرس مندرج در بند 4  تحويل نموده و رسيد دريافت نمايند .
7- پاكت هاى مناقصه در ساعت  14 روز سه شنبه مورخ 1397/09/06 در حضور پيشنهاد دهندگان گشوده خواهد شد .

8- در صورت نياز به اطالعات بيشتر ، متقاضيان ميتوانند با تلفن هاى  323   و  319   و 3704718 -051 تماس حاصل نمايند . 
ضمنا موضوع مناقصه در پايگاه اطالع رسانى مناقصات با شماره 3173961  ثبت شده است.

تاريخ  انتشار نوبت اول:1397/06/20   -    تاريخ انتشار نوبت دوم:1397/06/22  
روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز شرق

شركت نفت مناطق مركزي ايران 
شركت بهره برداري نفت و گاز شرق  

  

رئیس سازمان اوقاف:
 ماه محرم فرصتی مغتنم 

برای فعالیت های فرهنگی است
ن گ�روه زیس�ت بوم  رئیس س��ازمان  یب����و اوقاف ماه محرم را فرصت مغتنمی برای تر

فعالیت های فرهنگی و تبلیغی دانست.
حجت االس��الم والمس��لمین عل��ی محمدی در نشس��ت 
معاونین فرهنگی و اجتماعی ادارات اوقاف سراس��ر کش��ور با 
اش��اره به اینکه ظرفیت مناسبی را در اختیار داریم و آن بقاع 
متبرکه و امامزادگان هس��تند، تصریح کرد: در این دو ماه که 

هم مناس��بت های فرهنگی و هم مناسبت های انقالبی داریم، 
بای��د کاری جدی��د و نو را آغاز کنیم. وی ب��ا بیان اینکه گریه 
برای امام حسین)ع( فضیلت فوق العاده ای دارد، گفت: تمامی 
هدف سخنرانان نباید گرفتن اشک از مخاطب و مستمع باشد، 

اما متاسفانه ما عمدتا بر روی همین موضوع تاکید داریم.
محمدی تاکی��د کرد: گریه مقدمه ای برای حاکمیت دین 
و اس��الم است بنابراین باید در این ایام اهداف امام حسین)ع( 
به خوبی تبیین شود. وی با تاکید بر مطرح کردن ضرورت امر 
ب��ه مع��روف و نهی از منکر و اینکه از س��وی ُمبلغان و فعاالن 
فرهنگی تصریح کرد: حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( در باالترین 

سطح امر به معروف و نهی از منکر را انجام دادند.

قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   24 شعبه   9609980228400814 كالسه  پرونده 
موتور  بهمن  خواهان,   9709970228400218 شماره  نهايى  تصميم  تهران  بهشتى  شهيد 
با مديريت آقاى حميدرضا داودزاده فرزند مرتضى خوانده, آقاى على انورى فرزند حسينقلى 
خواسته ها, 1- مطالبه خسارت تاخير تاديه 2- مطالبه وجه چك 3- مطالبه خسارت دادرسى 
گردشكار, خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس 
از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت مقرر دادگاه 
بتصدى امضاء كننده زير تشكيل است با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به 
شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد راى دادگاه در خصوص دعوى خواهان بهمن موتور 
مبلغ  مطالبه  بخواسته  انورى  به طرفيت خوانده على  آقاى حميدرضا داودزاده  با مديرعاملى 
201,000,000 ريال بابت چك به شماره 770849 عهده بانك ملى شعبه خيابان امام خمينى 
همراه با احتساب هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه مى باشد كه خواهان قسمتى از وجه 
چك را مطالبه نموده است دادگاه با عنايت به جميع مدارك و مستندات پرونده و دادخواست 
تقديمى و با توجه به عدم حضور خوانده و اينكه دعوى مصون از هر گونه ايراد باقى مانده و 
نظر به اينكه وجود اصول مستندات باالخص الشه چك در يد خواهان داللت و ظهور بر طلب 
و استمرار و اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان دارد و خوانده در قبال دعوى دليلى بر 
برائت ذمه خود و يا پرداخت وجه مورد مطالبه ابراز و ارائه نكرده است لذا دعوى خواهان 
را موجه و موافق موازين و وارد تشخيص و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 از قانون 
آيين دادرسى مدنى و ماده 313 قانون تجارت و قانون الحاق يك تبصره به ماده دو قانون 
 77,9,21 مصوب  واحد  ماده  و   1372 و   1355 مصوب  چك  صدور  قانون  از  موادى  اصالح 
اصل  بابت  ريال   201,000,000 مبلغ  پرداخت  به  را  خوانده  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع 
تاريخ  از  را  تاديه  تاخير  و خسارت  دادرسى  بابت هزينه  ريال  مبلغ 6,327,000  و  خواسته 
صدور چك لغايت تاريخ اجراى حكم قطعى در صورت عدم مصالحه طرفين بر مبناى نرخ تورم 
و تغيير شاخص ساالنه پس از استعالم از بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران توسط اجراى 
احكام محاسبه مى شود در حق خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى ظرف مدت بيست 
روز قابل واخواهى در اين دادگاه مى باشد و پس از آن وفق مقررات قابل تجديدنظرخواهى 

در محاكم تجديدنظر استان تهران مى باشد  
تهران بهشتى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   24 شعبه  رئيس   110,64163

صدای آیه کهف الرقیم می آید
سید حمیدرضا برقعی

به نام نامی سر، بسمه  تعالی سر
بلندمرتبه پیکر، بلندباال سر

فقط به تربت اعالت، سجده خواهم کرد
که بنده ی تو نخواهد گذاشت، هرجا سر

قسم به معنی ال یمکن الفرار از عشق
که پر شده است جهان، از حسین سرتاسر

نگاه کن به زمین! ما رأیت إال تن
به آسمان بنگر! ما رأیت إال سر

سری که گفت: »من از اشتیاق لبریزم
به سرسرای خداوند می روم با سر
هر آنچه رنگ تعلق، مباد بر بدنم

مباد جامه، مبادا کفن، مبادا سر.«
همان سری که "یحب الجمال" محوش بود

جمیل بود، جمیال بدن، جمیال سر
سری که با خودش آورد بهترین ها را

که یک به یک، همه بودن سروران را سر
زهیر گفت: حسینا! بخواه از ما جان
حبیب گفت: حبیبا! بگیر از ما سر

سپس به معرکه عابس، " أجّننی"گویان
درید پیرهن از شوق و زد به صحرا سر

بنازم " أم وهب" را، به پاره تن گفت
برو به معرکه با سر ولی میا با سر

خوشا به حال غالمش، به آرزوش رسید
گذاشت آخر سر، روی پای موال سر

چنان که یک تن دیگر به آرزوش رسید
به روی چادر زهرا گذاشت سقا، سر

در این قصیده ولی آنکه حسن مطلع شد
همان سری است که برده برای لیال سر

همان که احمد و محمود بود سر تا پا
همان سری که خداوند بود، پا تا سر

پسر به کوری چشمان فتنه کاری کرد
پر از علی شود آغوش دشت، سرتاسر

میان خاك، کالم خدا مقطعه شد
میان خاك؛ الف، الم، میم، طا، ها، سر
حروف اطهر قرآن و نعل تازه ي اسب

چه خوب شد که نبوده است بر بدن ها سر
تنش به معرکه سرگرم فضل و بخشش بود
به هرکه هرچه دلش خواست داد، حتی سر
جدا شده است و سر از نیزه ها درآورده است

جدا شده است و نیفتاده است از پا سر
صدای آیه کهف الرقیم می آید

بخوان! بخوان و مرا زنده کن مسیحا سر
بسوزد آن همه مسجد، بمیرد آن اسالم

که آفتاب درآورد از کلیسا سر
عقیله، غصه و درد و گالیه را به که گفت؟

به چوب، چوبه محمل، نه با زبان، با سر
دلم هوای حرم کرده است می دانی
دلم هوای دو رکعت نماز باال سر 

دست خالی سیما در محرم امسال

تاِکیتکراریهاتکرارمیشوند؟!

علی رغم تکذیب کمبود دارو و تاکید برتجویز داروی ایرانی

نسخهنایابهمسروزیر


