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سرمقاله

محمد       عسلی

به بهانه روز پرستار
شــب از نیمه گذشته بود و سرما بیداد میکرد.
وقتــی کودک تبدار پیچیــده در پتو از پس چند
روز بیماری آخرین نفسهــا را به قلب تپندهاش
گره زده بود پرستار با تنی خسته و چشمهای خمار
که ســه روز دیده بر هم نگذاشته بود در راهروی
ســرد درمانگاه کودک را در آغوش گرفته و زیر
چادر مراقبت میکرد تا بادی که مدام سوز سرما
را به ســر و صورتش نشانه میرفت او را نیازارد.
تاریکی و وحشت از مرگ و عبث بودن تالشهای
شبانه روزیاش موجی از غم و یأس شده بود که
بر روح و روانش سایه انداخته بود.
هر قدمی که بر میداشت با آن هراس و شتاب
در دلش زمزمهای میکرد.
آه اگر دکتر نباشد! اگر نتواند کاری کند! اگر دارو
جواب نداد ،چه کنم؟
ســتارگانی که از پشــت ابرهای سیاه چشم
بر این تالش گشــوده بودند آن شــب را هرگز
فراموش نمیکنند.
در آن شــب و شبهای ســخت زمستانهای
فراموش نشــده .وقتی پدر در خدمت ســربازی
بود و هیچ خبری از او نرســیده بود .من مرگ را
تجربه میکردم و آن پرستار بدون حقوق در تمام
وقت زندگی جوانیاش مراقب مهربان همیشه بود
که جا دارد اینک از آن زن باوقار مســئولیتپذیر
یاد کنم.
او مادر من بود ...
و اما بعد:
اگــر در جهــان خلقت یک پرســتار واقعی و
مثال زدنی را بدون کم و کاست بخواهیم نام ببریم
که به صورت غریزی و اکتسابی وظیفه پرستاری
را تا پایان عمر بدون منت و دستمزدی درخور به
انجام میرساند مادر است.
اغراق نیســت اگر بگوییم هر پرستار خوب به
نحوی در وجودش حس مادری بیدار است.
از این رو اســت که پرســتاری تداعی کننده
زنی است با لباس ســفید و نشانهای از محبت و
رنج و صبوری و لبخند کــه بواقع گنجی بینظیر
اســت که داوطلبانه به چنین زحمات طاقتفرسا
تن میدهند.
غربیهــا از فلورانس نایتینگل نام میبرند و او
را الگوی پرســتاری میدانند که زخمیهای جنگ
بین عثمانی و روسیه از یک طرف و از طرف دیگر
فرانسه و انگلیس را در بیمارستان صحرایی یاری
میداد و پرستاری میکرد.
فلورانس نایتینگل که به بانوی چراغ به دســت
معروف شــد خود صاحب مکتبی شد در پرستاری
که هنوزا هنوز نام و لطف و مهربانیاش بر ســر
زبانهاســت و پرســتاران جهان بــا زندگی او
آشنایی دارند.
و اما بعدتر:
ما مســلمانها افتخارمان بــه حضرت زینب
کبری(س) است که در سختترین شرایط روزگار
توانســت با قدرت ایمان و ارادهای خللناپذیر از
بازماندههای شهدای کربال که به اسارت میرفتند
پرستاری کند و بر زخمهای کودکان با دستهای
مهربان خود مرهم گذارد.
بانو زینب که شــاهد کشــتار فجیــع برادر و
برادرزادهها و تمامی یاران شــجاع و مؤمن امام
حســین(ع) آن برادر و امام بزرگــوارش بود در
صبــوری و تحمــل رنجهای فــراوان و در جمع
خونخــواران تاریخ نقاب از چهــره کریه یزید و
یزیدیان برداشــت و پیام نهضت امام حسین(ع)
و  72تن یاران جان بر کف و شهیدان جاوید را به
گوش جهان رسانید.
حضرت زینب کبــری(س) به واقع خواهری با
رسالت ،پرستاری اســوه حسنه و مادری مهربان
چونان شــیری تنها در میدان رزم بود که فروغ و
نور زن مسلمان را با چراغ دل به تماشا گذاشت.
و در پایــان ،امروز هم زنان و دختران پاکدامن
و مهربانی در بیمارستانها ،درمانگاهها و در مراکز
درمانی داریم که به تأسی از آن سرمشق نیکو چه
صبوریها و سختیهایی را در کنار بیماران تحمل
میکنند و این شغل شــریف را با دانشهای روز
ادامه میدهند.
به راستی کدام اجر و مزد مادی میتواند دستان
پرمهر و تن رنجدیده و چشــمهای خسته آنان را
پاسخگو باشــد؟ هر چند مزد و پاداش یاری آنان
میباید به گونهای باشــد که جوابگوی تحمل این
سختیها باشد.
اگر عشــق نیروی محرکه و پشتوانه صبوری و
مهربانی پرستاران نباشــد در کوتاهمدت منفعل
میشوند و عطایش را به لقایش میبخشند.
آن عشــق و نیرویی که به قول حافظ با شــیر
اد امه د  ر ستون روبرو
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روحانی در دومین سالگرد درگذشت آیتا ...هاشمیرفسنجانی:

هاشمی   همواره باالتر از جایگاهی بود که در آن قرار داشت

ایسنا :رئیس جمهور گفت :آیت ا ...هاشمی
   رفسنجانی شخصیت بلندی است که بر گردن
انقالب ،مردم ،ایران و نواندیشــی اسالمی   حق
بزرگی دارد.
ت االســام و المسلمین حسن روحانی
حج 
در مراســم دومین سالگرد درگذشــت آیتا...
هاشمی   رفســنجانی بیان کرد :این جلسه برای
احتــرام در برابر شــخصیت بلندی اســت که
بــر گردن انقــاب ،مردم ،ایران و نواندیشــی
اسالمی   حق بزرگی دارد.
وی ادامــه داد :هاشــمی   همواره باالتــر از
جایگاهی بود که در آن قرار داشــت .وقتی یک
طلبه جوان پرشور بود ،به فکر آن بود که از قلم
بزرگان حوزه استفاده شده و مجله مکتب تشیع
را منتشــر کند .در دهه سی اگر کسی مقاله ای
می   نوشت ،نویسنده را روزنامه نویس می   گفتند
ایســنا :یک وکیل دادگســتری با اشاره به
طــرح افزایش ســن ازدواج گفــت :هر طرح
جامعی در این راستا باید منتهی به منع ازدواج
کودکان شــده و کیفیات بازدارندهای در روند
ازدواج اجباری کودکان تدبیر شود.
صالــح نقــرهکار در گفتوگــو با ایســنا،
بــا بیان اینکــه «منع کودک همســری در
راســتای پیشــگیری از تضییع حقوق کودک
ضرورت دارد» ،اظهار کرد :مقنن در کشــف
خیر عمومــی   و قاعده گذاری برای تحقق این
مهم به دنبال راهکارهایی است که هم آزادی
مدنی در احوال شخصیه حفظ شود هم مصالح
انسانی و اجتماعی مطمح نظر باشد .ازدواج به
مثابه شــقوقی از احوال شخصیه در پرتو اصل
آزادی قرار دارد و هر گونه تقیید و تخصیصی
استثناء بوده و نیازمند تصریح قانونی است.
وی افــزود :با این وصف مقنــن در مقام
تامین خیــر عمومی   احراز میکنــد که اجبار

و ســخنرانی مایــه عزت او نبــود و می   گفتند
منبری اســت .نواندیشــی آن طلبه جوان را در
نظر بگیرید .در نهضت اسالمی   از یاران نزدیک
امام بــود و همــواره باالتر از نخبــگان حوزه

تالش می   کرد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه هاشمی   یک
شــخصیت بنام در انقالب بود ،گفت :دو نفر در
ساخت نظام بنام هستند؛ یکی شهید بهشتی که

یک وکیل دادگستری:

طرح جامع کودک همسری باید منتهی
به منع ازدواج کودکان شود
کودکان به ازدواج تحمیلی برخاسته از اضطرار
یا سنتهای غلط ،زمینه تضییع حقوق کودک
را فراهــم و فقر ،فاقه و اســتضعاف فرهنگی
موجبات یــک تضییع حق بزرگ برای کودک
نیازمند حمایت و تدابیر جبرانی فراهم میآورد.
این وکیل دادگســتری خاطرنشــان کرد:
دخالت مقنن در این حوزه یک سیاست جبرانی
برای پیشــگیری از آسیب انسانی ،اجتماعی و
خانوادگی است.
نقرهکار تاکید کرد :تدبیر تقنینی برای اقدام
تامینی و حمایتگرانه از کودک حتی اگر موجد
تضییع یک آزادی مدنی و شــخصی شود ،اما

این مداخله گواه توســعه یافتگی نظام حقوقی
در راستای پیشیگیری از یک نقض حق است.
وی گفــت :کودکان بهعنــوان یک گروه
خاص نیازمند اقدامات حمایتی هســتند و در
مواقعی به جای حق بر کودکی کردن باالجبار
گرفتــار یک ازدواج تحمیلی مســلوب االراده
میشوند .این رویکرد بر اساس موازین حقوق
بشــری و حتی مواریث فقهــی نیز قابل دفاع
اســت؛ چراکه خردورزی و زمــان باوری نیز
موید این محدودیت ســنی به منظور پرهیز از
سوءاستفاده از کودک فاقد اختیار در تن دادن
به ازدواج اجباری تحمیلی است.

وزیر علوم:

امسال برنامه ای
برای بورسیه دانشجویان نداریم

ایرنا :وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری گفت:
در صورت اعالم نیاز دانشــگاه ها برای اعزام
افراد حائز شرایط بورسیه و تایید این وزارتخانه
ایسنا :خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی
ائتالف ضــد داعش اعالم کــرد آمریکا خروج
نیروهایش را از سوریه آغاز کرده است.
ایــن خبرگزاری گزارش داد که ســخنگوی
ائتالف ضد داعش اعالم کــرد خروج نیروهای
آمریکایی از سوریه آغاز شده است.
روز پنجشــنبه نیــز یک مســئول در وزارت
دفاع آمریــکا (پنتاگون) به خبرگزاری فرانســه
گفــت که ارتش آمریکا امروز جمعه خارج کردن
تجهیــزات خود از ســوریه را آغاز کرده اســت.
پیش از این نیز شــبکه سی ان ان اعالم کرده
بــود که آمریــکا طی چند روز اخیــر تعدادی از
تجهیزات خود را خارج کرده است.

قانون اساسی را به ثمر نشاند و دیگری هاشمی   و
نقش وی در تشــکیل اولین مجلس شــورای
اسالمی؛ اداره مجلس اول خیلی سخت بود.
وی گفت :نظــر اکثریت این بود که رهبری
رئیس مجلس شــود ،ولی ایشــان به گونهای
ســخن گفت که همه رای دادند هاشمی   رئیس
مجلس شود .ایشــان به بهترین شکل مجلس
اول و دوم را اداره کرد.
روحانــی همچنیــن با بیــان اینکــه اگر
صدها ســاعت فرصت باشــد ،خاطــرات من
از هاشــمی   تمام نمی   شود ،گفت :فرصت زیادی
بــرای گفت و گــو با هاشمی   داشــتم و از این
فرصت بهره می   بردم .در مســیر تهران تا اهواز
یا مســیرهای دیگر همواره گفت و گوی زیادی
با هم داشتیم .هاشمی   در دفاع مقدس و استقرار
صلح ،نقش کم نظیری داشت.

مبنی براینکه امکان تربیت دانشجو در داخل
وجود ندارد ،اعزام در سال  98انجام می   شود.
«منصور غالمــی» افــزود :وزارت علوم
در حــال حاضر  15دانشــجوی بورســیه در
خــارج از کشــور دارد .این وزارتخانه ســال
گذشته هیچ بورســیه ای را به خارج از کشور
اعــزام نکرد و امســال هم برنامــه ای برای

بورسیه نداریم.
وی بــا بیان ایــن که اعزام هــا صرف ًا در
قالب رشــته های خاص انجام می   شــود ،در
مورد تعیین تکلیف اعزام بورســیه برای سال
آینده ،گفت :در صورتی که دانشــگاه ها برای
اعزام تقاضایی داشته باشند و اگر وزارت علوم
تاییــد کند که امکان تربیت دانشــجویان در

این وکیــل دادگســتری در رابطه با طرح
جامــع افزایش ســن ازدواج و مواردی که در
آن باید مدنظر قرار گیرد ،اظهار کرد :هر طرح
جامعی در این راستا باید منتهی به منع ازدواج
کودکان گــردد و کیفیات بازدارندهای در روند
ازدواج اجباری کودکان تدبیر شود.
داخل کشــور وجود ندارد ،اعزام بورسیه انجام
می   شود.
وزیــر علوم به اعزام دانشــجویان دکتری
به فرصت های مطالعاتی  6تا  9ماهه اشــاره
کرد و اظهارداشت :اعزام دانشجویان دکتری
به فرصت های مطالعاتی  6تا  9ماهه بســیار
موثر اســت و جای خالی تجربیات بورس را
پر می   کند.
به گزارش ایرنا ،مجتبی شــریعتی نیاســر
معاون آموزشــی وزیــر علوم در تــازه ترین
نشست خبری اعالم کرد که اعزام بورسیه ها
به خارج از کشور صفر شده است.

آغاز خروج نیروهای آمریکایی از سوریه
یک مســئول در دولت آمریکا که از روند این
عملیات آگاه است گفت خروج تجهیزات نشانگر
آغاز خروج آمریکا از سوریه است.
وی جزئیــات اضافی در این بــاره نداد .این
درحالی است که جدول زمانی برای عقبنشینی
 ۲۰۰۰سرباز آمریکایی هنوز مشخص نیست.
در همین حال روزنامه وال اســتریت ژورنال
آمریکا به نقل از یکی از فرماندهان نظامی   گزارش
داد که هیچ چیز در برنامه خروج آمریکا از سوریه
تغییری نکرده است .وی گفت وزارت دفاع هیچ

دستوری در این باره از مشاور امنیت ملی دریافت
نکــرده و هیــچ تغییری در طــرح مذکور ایجاد
نشده است.
به گزارش اســکای نیــوز ،مایــک پامپئو،
وزیر خارجــه آمریکا روز پنجشــنبه اعالم کرد
که عقبنشــینی آمریکا از ســوریه حتما انجام
خواهد شد.
جان بولتون ،مشاور امنیت ملی کاخ سفید در
ســفرش به اراضی اشغالی گفته بود که خروج از
ســوریه باید با تضمین برای دفاع از هم  پیمانان

موگرینی:

اروپا و جامعه جهانی برای حفظ برجام همکاری
می   کنند

ایرنا :فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت :بروکسل
با سایر اعضای جامعه جهانی برای حفظ برجام همکاری کرده و اجازه نخواهد
داد «نزدیکترین دوســت و متحدمان در مورد تجارت مشروع ما با یک کشور
دیگر تصمیم گیری کند».
موگرینی در مصاحبه ای که امروز جمعه در تارنمای اندیشــکده «شــورای
روابط خارجی اروپا» منتشــر شــد ،اظهار داشــت :ما به عنــوان یک اتحادیه
 28عضــوی با بقیه اعضای جامعه جهانی برای حفظ توافق هســته ای برجام
کار می   کنیم؛ توافقی که تاکنون به طور کامل اجرا شــده و آژانس بین المللی
انرژی اتمی   در  13گزارش پیاپی آن را تایید کرده اســت .ما این کار را به خاطر امنیت جمعی خود انجام می   دهیم:
ما نمی   خواهیم ایران به سالح هسته ای دست یابد .برجام دقیقا همین هدف را محقق می   کند.
وی افزود :اغلب می   شنوم که گفته می   شود اروپا در این مساله عمدتا انگیزه های اقتصادی و مالحظات تجاری
دارد .این مســاله موضوعیت ندارد :ما این کار را برای جلوگیری از الغای یک توافقنامه منع اشــاعه هســته ای که
کارآمد است و برای جلوگیری از بروز یک بحران بزرگ امنیتی در خاورمیانه انجام می   دهیم.
موگرینی تصرح کرد :بخشــی از این کار مستلزم آن اســت که تضمین کنیم شرکت هایی که خواهان تجارت
مشــروع با ایران هســتند ،اجازه انجام چنین کاری را دارند .این همان چیزی اســت که درحال حاضر روی آن کار
می   کنیــم :یعنی ابزارهایی که به بازیگران اقتصادی مایل به تجارت مشــروع با ایران کمک کرده ،از آنها حمایت
کرده و آنها خاطرجمع می   کند .این درســت اســت که این وضعیت موجب درگرفتن بحث هایی در مورد حاکمیت
اقتصادی اروپا شده است.
مســئول سیاســت خارجی اروپا تاکید کرد :ما اروپایی ها نمی   توانیم به یک قــدرت خارجی – حتی نزدیکترین
دوســت و متحد خود – اجازه دهیم که در مورد تجارت مشروع ما با یک کشور دیگر تصمیم گیری کند .این یکی
از عناصر پایه ای حاکمیت اســت و طبیعی اســت که نه تنها در اروپا بلکه در سایر بخش های دنیا نیز در مورد آن
تامل شود.

آمریکا در خاورمیانه باشد.
درحال حاضــر  ۲۰۰۰ســرباز آمریکایی در
سوریه هستند که بیشترشان به آموزش نیروهای
محلی میپردازند که با داعش میجنگند.

آگهی مناقصه عمومی 97-970

نوبت اول آگهی 97/10/20 :روزنامه نیم نگاه
نوبت دوم آگهی 97/10/22 :روزنامه عصرمردم

شهرداری منطقه یازده شیراز در نظر دارد عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B
را برای مدت یک سال با برآورد اولیه  17/190/806/212ریال از طریق مناقصه عمومی
و با شرایط ذیل به بخش خصوصی واگذار نماید .بدینوسیله از کلیه شرکتهای واجد شرایط
دعوت به عمل می آید جهت اخذ اوراق و شــرکت در مناقصه از زمان درج آگهی لغایت
پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ  1397/11/02به آدرس :شیراز -بلوار مدرس جنب
پل غدیر شهرداری منطقه یازده شیراز مراجعه نمایند.
-1ارائه صالحیت معتبر مربوط با موضوع مناقصه از اداره کار و امور اجتماعی استان فارس
الزامی اســت و ارائه صالحیت سایر استانها می بایست به همراه مجوز فعالیت از اداره کار
استان فارس باشد.
-2مدیرعامل یا حداقل یکی از اعضاء اصلی هیأت مدیره شــرکت الزام ًا می بایســت
کارشناس فضای سبز یا کشاورزی ،سهام دار و دارای حق امضا مجاز در اسناد مالی تعهدآور
و قراردادها باشد.
-3موضوع اساسنامه شرکت خدمات فضای سبز باشد.
-4شرکت می بایست دارای سه سال ســابقه مرتبط در زمینه حفظ و نگهداری فضای سبز
باشد.
-5مبلغ سپرده شــرکت در مناقصه  860/000/000ریال به صورت واریز نقدی به شماره
حساب  700809826236یا ضمانتنامه بانکی معتبر.
-6در زمان انعقاد قرارداد  10درصد مبلغ پیشنهادی به عنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات
به صورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.
-7آخرین مهلت تحویل پیشــنهادها :ســاعت  12:15روز سه شنبه مورخ 1397/11/02
می باشد.
-8زمان بازدید میدانی ساعت  9صبح روز چهارشنبه مورخ  1397/10/26و محل تجمع
فضای سبز شهرداری منطقه یازده می باشد.
-9زمان تشــکیل کمیســیون مناقصه ،جهت بازگشــایی پاکت ها روز سه شنبه مورخ
 1397/11/02در محل اداره کل حقوقی شــهرداری واقع در چهارراه خلدبرین خواهد
بود.
-10هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه بوده و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها
مختار است که در این صورت سپرده ها مسترد می گردد.
-11بدیهی است شــرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول کلیه شروط و تصمیمات
متخذه شهرداری خواهد بود.
-12سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه ارائه خواهد شد.
ضمن ًا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن  37259918آماده پاسخگویی می باشد.

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

نتانیاهو:

برای جنگ آمادهایم

2

ایسنا :نخستوزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی اعالم
کرد که ارتش این رژیم برای جنگ آماده است.
به نقل از ســایت شبکه روســیا الیوم ،بنیامین نتانیاهو،
نخســتوزیر رژیم صهیونیســتی در جمع مقامات امنیتی
ایــن رژیم اظهار کرد :ارتش اســرائیل بــرای جنگ آماده
اســت اما برخی شــکافها همچنان وجــود دارد که باید
برطرف شوند.
وی افزود :چشــم انداز  ۲۰۳۰ارتش اسرائیل را بیش از
پیش آماده مقابله با چالشها در آینده میکند.

هشدار ترامپ به کنگره در     باره
اعالم وضعیت اضطراری برای ساخت
دیوار مرزی

ایســنا :رئیسجمهوری آمریکا هشــدار داده اســت ،در
صورتی که کنگره و دموکراتهــا با بودجه مورد نیاز برای
ســاخت دیوار مرزی موافقت نکنند ،با اســتفاده از وضعیت
اضطراری ملی چنین بودجهای را تأمین خواهد کرد.
به نقــل از رویترز ،دونالــد ترامپ که بــرای بازدید از
مرزهــای جنوبی آمریکا با مکزیک به ایالت تگزاس ســفر
کرده ،به خبرنگاران گفته است :ما میتوانیم اعالم وضعیت
اضطراری ملی بکنیم؛ هرچند نمیبایست چنین کاری کرد.
دونالد ترامپ به شبکه فاکس نیوز گفته است :اگر نتوانیم
بــا کنگره به توافق برســیم ،به احتمال زیــاد چنین کاری
خواهیم کرد .من دلیلی نمیبینم که این کار را نکنم.
وی تصریح کرده است که صددرصد حق اعالم وضعیت
اضطراری ملی را دارد.
ترامپ با این حال اضافه کرده است که تا چند روز آینده
صبر خواهد تا ببیند کنگره چه کار خواهد کرد.
ترامپ که به جنوب تگــزاس رفته ،یک بار دیگر تاکید
کرده که مکزیک از طریق معاهدات تجاری با آمریکا هزینه
احداث دیوار مورد نظــر او را خواهد پرداخت .این در حالی
است که او پیشتر به صراحت گفته بود مکزیک "طی یک
پرداخت مستقیم" هزینه دیوار را خواهد پرداخت.

مسکو ضمن ابراز تردید در اهداف آمریکا:

خروج واشنگتن از سوریه باید تحت
نظارت دمشق باشد

ایســنا :وزارت خارجه روسیه در اولین واکنش به اعالم
آغاز خروج نیروهای آمریکایی از سوریه تأکید کرد که باید
ارتش ســوریه کنترل مناطقی را کــه آمریکاییها از آنجا
خارج میشوند ،در دست بگیرد.
بــه نقل از شــبکه خبــری المیادین ،ماریــا زاخارووا،
سخنگوی وزارت خارجه روسیه در کنفرانس هفتگی خود
گفت :خــروج نیروهای آمریکایی از مناطق ســوریه باید
تحت نظارت دولت سوریه باشد .دولت سوریه باید کنترل
مناطقی را که نیروهای آمریکایی از آنجا خارج میشــوند
در دست بگیرد.
وی تأکید کرد که الزم اســت در سایه خروج نیروهای
آمریکایــی از ســوریه مذاکراتی میان کردها و دمشــق
برگزار شود.
زاخارووا تأکید کرد :ما فکر میکنیم که آمریکا میخواهد
در سوریه بماند .ما نمیتوانیم به حرفهای آمریکا در     باره
خارج کردن نیروهایش از سوریه اعتماد کنیم چراکه شاهد
استراتژی رسمی   از سوی این کشور نبودهایم.
وی همچنین از نقض آتشبس در اســتان ادلب که به
بیش از پنج هزار مورد رســیده ابــراز نگرانی و تأکید کرد:
نباید بگذاریم مذاکرات در     باره ادلب ناکام بماند.
زاخارووا تأکید کرد :ما به شکل مناسب به هرگونه تهدید
نظامی   علیه امنیت روسیه از سوی نیروهای انگلیسی پاسخ
خواهیم داد.
زاخارووا در بخش دیگری از کنفرانس خود از ســازمان
منع تســلیحات شیمیایی خواســت برای انجام تحقیقات
درخصوص حمله شــیمیایی ماه نوامبر در حلب ســوریه
تالش بیشتری کند.
وی ابراز امیدواری کرد که کارشناســان این سازمان از
منطقهای که توســط افراد مسلح با سالح شیمیایی هدف
قرار گرفته ،بازدید کنند.
زاخارووا همچنین در     باره ســفر هیأت حماس به مسکو
گفت :هنوز تصمیم رســمی   در     باره به تأخیر افتادن ســفر
هیأت حماس به مسکو گرفته نشده است.
اد  امه از ستون روبرو

همزمان شــد و با جان به در شــود .عشقی که
سرسری نیســت تا از سر به در شود و مهری که
عارضی نیست تا خون جگر شود .همان عشق پاک
الهی که بشــریت امروز را در طی کردن راههای
ســخت و دشــوار به قلههای پیروزی و شرافت
و رستگاری رســانده ،البته نه همه را آنان که راه
از چاه دانســتند و در گــودال و اعماق منیتها و
خودخواهیها سقوط نکردند.
آنچه تمامی پرســتاران و جامعه پزشکی ما را
مصونیت میبخشــد توکل به خدا ،یاری مظلومان
و درماندگان و انصاف در راه خدمتی صادقانه است
چنانکه دعای خیر همگان بدرقه راهشان باشد.
همــراه بــا دانشافزایــی و روزآمد شــدن،
پرهیزگاری ،ایمان و عشــق و شوق الزم است تا
بتوان پرستار خوبی بود مثل مادر.
والسالم

