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آیت اهلل ناصری: سر ســفره افطار توجه داشته باشید، یکی از 
دعاهای مستجاب، دعای روزه دار به هنگام افطار است.

اخبار ادبی و هنری

واکنش نقاش آمریکایی به سخن رهبر انقالب 
درباره آتش زدن برجام

ســیلر، نقاش آمریکایی در تازه ترین اثر 
خود، به ترســیم سخن رهبر انقالب اسالمی 
ایران درباره آتش زدن برجام در صورت پاره 

کردن آن از سوی آمریکا پرداخته است.
جیســون ســیلر، گرافیســت، نقاش و 
کاریکاتوریست آمریکایی که به خاطر طراحی 
چهره سیاستمداران آمریکایی مشهور است، 
این بار به ترســیم کاریکاتوری درباره دونالد 
ترامپ )نامــزد جمهوریخواهان در انتخابات 
آمریــکا( پرداخته اســت. اما آنچــه درباره 

کاریکاتور سیلر درباره ترامپ قابل توجه است، واکنش او به سخنرانی اخیر رهبر 
انقالب اســالمی ایران اســت. حضرت آیت اهلل خامنه ای در سخنرانی اخیر خود 

تصریح کردند که اگر آمریکایی ها برجام را پاره کنند، ما آن را آتش می زنیم. 
جیسون ســیلر، در این کاریکاتور، ترامپ را در حال آتش گرفتن به خاطر 

بیان صریح و شجاعانه رهبر انقالب، به نمایش درآورده است.
تغییر محل مراسم ترحیم حمید سبزواری

محل برگزاری مراســم ترحیم مرحوم حمید ســبزواری، پدر شعر انقالب 
اسالمی تغییر کرد.

درحالی که پیش از این اعالم شــده بود که این مراسم در مسجد قبا برگزار 
می شــود، قرار بر این است که این مراسم در مسجد جامع شهرک غرب برگزار 

شود.
مراسم ترحیم حمید سبزواری امروز شنبه 29 خرداد از ساعت 16 تا 17:30 

برگزار خواهد شد.
گفتنی اســت، حمید سبزواری روز دوشنبه 22 خرداد به دلیل کهولت سن 
در ســن 91 سالگی درگذشت. پیکر این شاعر نیز روز چهارشنبه 26 خرداد در 

سبزوار به خاک سپرده شد.
نمره صفر کاربران سایت حامی دولت

 به عملکرد دولت روحانی در حوزه فرهنگ
کاربران یکی از ســایت های حامی دولــت، عملکرد دولت یازدهم در زمینه 

فرهنگ و هنر را ناموفق ارزیابی کردند.
سایت »عصر ایران« که از جمله رسانه های نزدیک به دولت یازدهم محسوب 
می شــود، به مناسبت 24 خرداد، ســالگرد انتخابات ریاست جمهوری سال 92 
یک نظرســنجی درباره عملکرد دولت در زمینه هــای مختلف برگزار کرده و از 
مخاطب های خودش خواسته است تا نظر خود را در زمینه عملکرد دولت حسن 

روحانی اعالم کنند.
در این نظرسنجی، با این پرسش که »در سالروز انتخابات 24 خرداد، به نظر 
شــما دولت روحانی در کدام عرصه موفق تر بوده است؟« بعد از حوزه اقتصاد که 
حدود 18/1 درصد رأی را کســب کرده است، حوزه فرهنگ و هنر ضعیف ترین 
عرصه شــناخته شده است. به طوری که نظر کاربران این سایت درباره موفقیت 
دولت حسن روحانی در عرصه فرهنگ و هنر حدود 23/0 درصد یعنی کمتر از 

نیم درصد و حدود صفر ارزیابی شده است.
سرلشکر صفوی:

نمایش »فصل وصل« را دوست دارم، اما...
سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری 
در امور مربوط به نیروهای مسلح، یکی از تماشاگران ویژه نمایش »فصل وصل« 

بود که پس از تماشای این نمایش، به گروه اجرای آن چند توصیه کرد.
وی بعد از تماشای نمایش »فصل وصل« در سخنانی گفت: این نمایش را به 
دلیل اینکه چکیده ای از فیلم، تئاتر، صدا و نورپردازی اســت می پسندم و چنین 

کارهای ترکیبی را دوست دارم. 
سرلشــکر صفوی افزود: البته چند توصیه دارم که فکر می کنم این نمایش 
با عمل کردن به آنها می تواند موفق تر باشد. به اعتقاد من مطالبی که در چنین 
آثاری گفته می شود باید حتما مستند، دقیق و قابل فهم باشد. از آنجایی که تمام 
اقشار با ســطح فرهنگ مختلف و رده های سنی گوناگون برای تماشای نمایش 
می آیند، امیدوارم سعی شــود مضمون نمایش هم برای بچه ها قابل فهم باشد، 
هم مســن ها و هم برای تحصیلکرده ها و... این موضوع دشواری نمایش »فصل 

وصل« را باال برده است.
گفتنی است، نمایش »فصل وصل« به کارگردانی سعید اسماعیلی هر شب 

تا پایان ماه رمضان در باغ موزه دفاع مقدس اجرا می شود.
رئیس حوزه ریاست صدا و سیما 

منصوب شد
رئیس صدا و سیما در حکمی، برنا فیروزی را به سمت مشاور اجرایی خود و 

رئیس حوزه ریاست سازمان صدا و سیما منصوب کرد.
ازجمله ســوابق برنــا فیروزي مي توان بــه  مدیرکل فني صــدا، مدیرکل 
سیستم هاي تولید و پخش، مدیر پروژه هاي فني و مهندسي صدا وسیما درخارج 
ازکشور، عضو هیأت مدیره شرکت صوتي و تصویري سروش و عضو هیأت امنای 

صندوق بازنشستگي در رسانه ملي اشاره کرد.
علیرضا رئیسیان مطرح کرد

تشبث به یک جریان سیاسی 
عامل امتداد انحالل خانه سینما!

یک کارگردان سینما مدعی است که خود مدیران خانه سینما برای تشبث 
به یک جریان سیاسی، موجب امتداد انحالل خانه سینما شدند.

علیرضا رئیسیان، کارگردان ســینما در گفت وگو با برنامه اینترنتی سی و 
پنج با اشاره به نقل قول جعفری جوزانی گفته است: جوزانی می گفت در شورای 
عالی سینما، احمدی نژاد نه یک بار بلکه سه بار گفت بروید و خانه سینما را باز 
کنید اما خانه سینما باز نشد و در مقابل مقاومت هایی صورت گرفت که باز نشود. 
چرا؟ چون وقتی صنف درگیر بده بســتان سیاســی می شود آن جناح سیاسی 
خاص است که موقعیت صنف را تعیین می کند و نه بدنه صنف. خانه سینما در 
درگیری های پیش آمده به جای استفاده از اعضا و بدنه صنف از جریانات سیاسی 

کمک گرفت و همین باعث ادامه کشمکش شد.
وی افزود: در هیچ کشــور دیگری خانه سینما وجود ندارد. الگوی نهاد خانه 
سینمای ما را آقای انوار از اتحاد جماهیر شوروی گرفت. هدف مدیران آن دوره 
شکل گیری نهاد صنفی زیر نظر دولت و با تمایالت دولت بود. اما در روسیه هم 

دیگر چنین جایی را تعطیل کردند و آکادمی و سندیکا دارند.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

زندگی بدون یاد خدا 
سخت و تنگ خواهد بود

»هرکس از یاد من رویگردان شود، زندگی )سخت 
و( تنگی خواهد داشت، و روز قیامت، او را نابینا 

محشور می کنیم«
طه- 124

امام جمعه قم:

ایران عهدشکنی آمریکا را 
برنخواهد تابید

قم- خبرنگار کیهان:
امام جمعه قم با اشاره به اجرای تعهدات ایران در خصوص 
برجام گفت: جمهوری اســامی اهل عهدشکنی نیست، اما 

عهدشکنی دشمنان را هم نخواهد پذیرفت.
حجت االسالم والمسلمین علیرضا اعرافی در خطبه های این هفته 
نماز جمعه قم افزود: دنیا مشاهده کرده که ایران بر عهد خود در برجام 
پایبند بوده است، البته دشمن به خوبی می داند اگر به تعهدات خود 
عمل نکند جمهوری اسالمی ایران براساس تاکید رهبر معظم انقالب 

برجام را آتش خواهد زد.
وی با اشــاره به عهدشکنی های مکرر طرف های غربی در اجرای 
برجــام گفت: اینک این تجربه محکم و مســتدل در اختیار همگان 
اســت تا بدانند دشمن به رشد کشور ما کمک نخواهد کرد حتی اگر 

متعهد هم شود.
رئیس دانشگاه جامعه المصطفی)ص( اقتدار علمی را یکی از مبانی 
مهم و پایه در اقتدار عرصه های دیگر عنوان کرد و گفت: مسئوالن باید 

مراقبت کنند تا رشد علمی کشور دچار توقف یا عقب ماندگی نشود.
وی افزود: کشــاورزی و دامپروری از بنیان های اقتصاد مقاومتی 
هســتند و گره خوردن این دو با علوم روز، پایه گذار اقتصاد مقاومتی 

خواهد بود.
امام جمعه قم رشد در حوزه  دفاعی را یکی از ارکان حفظ امنیت 
کشور خواند و اظهار داشت: قدرت کافی برای مقابله با تهدیدات الزمه 
رشــد در همه حوزه هاست، لذا رشد در حوزه دفاعی ضامن استقالل 

و آزادی کشور است.
وی در ادامه به تهاجم فرهنگی همه جانبه علیه مبانی فرهنگی و 
اعتقادی مردم اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقالب اتفاقات را رصد 
و مســائل را به مسئولین گوشزد می کنند، لذا باید نگرانی های ایشان 

جدی گرفته شود.
اعرافی به در پیش بودن روز جهانی قدس اشاره کرد وگفت: حضور 
پرشکوه مردم ایران در راهپیمایی چنین روزی، پایه های رژیم اشغالگر 
قــدس را به لرزه درخواهــد آورد. وی تصریح کرد: حضور انبوه مردم 
ایــران در راهپیمایی روز جهانی قدس، این پیام را به همراه دارد که 
ملت ایران رژیم صهیونیستی را دشمن درجه یک جهان اسالم می داند.

خطیب جمعه قم با انتقاد از برخورد خشــونت بار رژیم بحرین با 
ملت خود گفت:  این ملت خواستار بهره مندی از حقوق مدنی به صورت 
مسالمت آمیز است، اما رژیم بحرین به طور ظالمانه ای مردم را تحت 

تعقیب قرار می دهد.
اعرافی در پایــان از پیروزی های ارتش عراق در نبرد فلوجه ابراز 
خرســندی کرد و خواســتار وحدت ملت عراق در برابر دخالت های 

خارجی شد.
فرمانده نیروی انتظامی:

تکفیری ها و داعش تاكنون اجازه 
نفوذ به مرزهای كشور را نیافته اند

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسامی ایران گفت که تاکنون 
گزارشی از تحرک و نفوذ تکفیری ها و داعش در داخل مرزهای کشور 

نشده است.
سرتیپ حسین اشتری در گفت وگو با خبرنگاران در ساری افزود: هرچند 
در جدار مرزهــا درگیری هایی با تکفیری ها داشــته ایم، اما در داخل مرزها 

نفوذی نداشتند.
وی با بیان اینکه مرزهای کشــور امن و انســداد در تمامی نقاط حساس 
صورت گرفته اســت، بیان داشــت: اکنون عالوه بر حضور فیزیکی در نقاط 
حســاس مرزها، با امکانات و تجهیزات الکترونیکی نیز مرزهای کشور تحت 

نظارت و امنیت قرار دارد.
اشــتری به شناسایی اعضای گروهک تروریستی پژاک در مرزهای غربی 
کشور اشاره کرد و گفت که این عناصر تروریستی با همکاری اطالعات سپاه 

شناسایی و دستگیر شدند و مقادیری مهمات نیز از آن کشف و ضبط شد.
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اســالمی از قاچاق کاال و ارز به عنوان 
مهم ترین مشــکل و آســیب اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی نام برد و گفت: 
مقابله و مبارزه قاطعانه با قاچاقچیان کاال و ارز از ماموریت های جدی نیروی 

انتظامی است.
اشــتری روز پنجشنبه در آئین معارفه سرتیپ سیدمحمود میرفیضی به 
عنوان فرمانده جدید انتظامی مازندران از تشکیل قرارگاه مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز در کشــور بــه همین منظور خبر داد و افــزود: این قرارگاه در بعضی از 

استان ها هم تاکنون شکل گرفته است.
وی اضافــه کرد: برای اجرای درســت این ماموریت که مورد تاکید مقام 
معظم رهبری است، به همکاری و مشارکت همه مردم، مسئوالن و بویژه قوه 

قضائیه نیاز داریم.
فرمانده نیروی انتظامی گفت: همســو با این رویکرد و ماموریت، نیروی 
انتظامی از سرمایه گذاری های داخلی حمایت جدی و در مقوله امنیت حضور 

فعالی دارد.
فرمانده نیروی انتظامی گفت: هرچند این نیرو با کمبود بودجه و نیروی 
انسانی روبرو است اما امنیت امروز در گستره نظام اسالمی ایران برقرار است 
و چنین امنیتی در هیچ یک از کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی 

وجود ندارد و باید از امنیت کشور پاسداری شود.
فرمانده ناجا اعتیاد به مواد مخدر رااز معضالت جدی کشــور برشمرد و 
گفت: سالیانه فقط حدود 500 تا 600 تن مواد مخدر در کشور کشف می شود.

وی به واردات و تولید مواد مخدر صنعتی در داخل کشــور اشاره کرد و 
افزود: تجهیزات و امکانات ساخت مواد مخدر صنعتی و روان گردان در داخل 

از معضالت جدی کشور است.
اشــتری حاشیه نشینی و گسترش آسیب های اجتماعی ناشی از آن را از 
دیگر مشکالت کشور برشمرد و وضعیت امنیت در استان مازندران را مطلوب 

ارزیابی کرد.
فرمانــده نیــروی انتظامی به اجرای طرح امنیت اجتماعی در ســواحل 
استان های شمالی کشــور اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی حضوری فعال 
در سواحل دریای خزر دارد و بدون تعارف با معضالت اجتماعی و اخالقی در 
سواحل و با کوچک ترین نوع از ناهنجاری های اجتماعی در استان گردشگرپذیر 

مازندران به شدت برخورد می کند.

آیت اهلل امامی کاشــانی گفت: همه جوانان، 
دانشگاهیان و استادان قدر رهبری و این فکر 
و این انسان بزرگ را بدانید و نگذارید کلمات و 

نظرات ایشان در غربت بماند.
به گزارش خبرگزاری فارس، آیت اهلل محمد امامی 
کاشــانی، امام جمعه موقت تهران در خطبه های نماز 
جمعه پایتخت، اظهار داشت: دنیای استکبار دنیایی 
اســت که خود را روز به روز نشــان می دهد. اوضاع و 
احــوال و تاریخ هم حکایــت می کند از اینکه انقالب 
اسالمی و اســالم اصیل با سرعت جلو می رود. یعنی 
اســالم علوی و فاطمی، نه آن اسالمی که عده ای به 
عنوان مسلمان، تکفیری و وهابی درست کرده اند و به 

جان مسلمانان انداختند.
وی افزود: آ ن اسالم که اکنون جهان اعم از سنی و 
شیعه بر آن هستند بر اساس همان افکار پیش می رود. 
در یمن و کشــورهای دیگر و سوریه پول سعودی و 
سیاست گذاری صهیونیســت ها و قدرت آمریکا، این 
مثلث شوم این همه فســاد در مقابل اسالم می کند 

ولی انقالب اسالمی پیش می رود.
آیت اهلل امامی کاشــانی ادامه داد: ســوالی که در 
این میان مطرح می شود این است که انقالب اسالمی 
چیســت و چه عظمتی دارد؟ چگونه باید آن را حفظ 
کرد و دنیا چه برخوردی در این بین دارد؛  با دنیا چگونه 
باید برخورد کرد. تنها کسی که این مسئله را به خوبی 
تحلیل می کند و از همه بهتر و روشــن تر و آگاه تر در 
کشور و خارج از کشور چنین موضوع مهمی را خوب 

تفسیر می کند، شخص مقام معظم رهبری است.
امام جمعه موقت تهران بر همین اساس اضافه کرد: 
رهبر معظم انقالب در قله ای از جهان قرار گرفته اند، بر 
فراز قله ای که همه دنیا را می بینند و ایشان در موارد 
متعدد اظهارنظر می کنند و نظرات شــان در چند روز 

پیش گویای این مسئله است.
وی خطــاب بــه جوانــان گفت: همــه جوانان، 
دانشــگاهیان و استادان قدر رهبری و این فکر و این 
انســان بزرگ را بدانید و نگذارید در غربت، کلمات و 
نظرات ایشان به سر برود. نظرات دیگر هم اگر غیر از 
این باشد اشــتباه است. اصل مطلب همین است که 

رهبری تشخیص می دهند.
آیت اهلل امامی کاشانی با توصیه بر توجه به اصول و 
موارد تاکید  شده از سوی مقام معظم رهبری، تصریح 
کرد: رمز بقای انقالب همین آ گاهی های رهبرمان است. 
همچنین دنیای استکبار با این برنامه هایی که در جهان 
اسالم دارد چه در عراق، سوریه و یمن و چه دیگر نقاط، 
حرکت هایی می کند. در این میان دنیای اسالم در برابر 
این استکبار آمریکایی و صهیونیست باید متحد شود. 
مسلمان شیعه و سنی ندارد و همه باید با یک وحدت 
و انسجام بازوی پیامبر اکرم)ص( را بگیریم و نگذاریم 
دشمنان، اسالِم پیامبر اکرم را خدایی نکرده به زمین 
بزننــد. نگذاریم قرآن را به زمین بگذارند. تمام جهان 

اسالم در این زمینه مسئول هستند.
وی ادامــه داد: ما می بینیم که علمای شــیعه در 
بحرین چه می ِکشند. مساجد را می بندند و جلوی این 
علما را می گیرند و شــکنجه می کنند. به این مسائل 
باید توجه شود. ما باید با جهان اسالم همدردی کنیم. 
همچنین متاســفانه در پاکستان شیعیان را می زنند، 
می کشند و عده ای هم از علمای شیعه اعتصاب کرده اند. 
اهل سنت هم با آنها هماهنگ شدند. حتی مسیحیان 
که مسلمان نیستند در این زمینه حمایت می کنند ولی 
با کمال تاسف دولت پاکستان ساکت است. ما از دولت 
پاکستان می خواهیم در این سیاست تجدیدنظر کند.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به سالروز مبارزه 
با مواد مخدر، خاطرنشان کرد: مواد مخدری که امروز 

خطیب جمعه تهران:

جوانان و دانشگاهیان نگذارند نظرات رهبری در غربت بماند

به صورت شیشــه و روانگردان بچه های ما را چنین از 
بین می برد، سیاست آمریکا است. آمریکا از یک طرف 
حامی تروریست است و از طرفی هم از این مواد حمایت 
می کند. خانواده ها برای این مســئله از بین می رود و 
توجه به این مسئله وظیفه ای است برای همه از جمله 

نخبگان، استادان، دانشمندان، دبیران و معلمان.
وی گفــت: معلمان باید در تمــام مدارس خوب 
صحبت کننــد و حتی جلوی اســتکبار را بگیرند و 
ضررهای سیگار را یادآور شوند چه برسد به مواد مخدر. 
فقط آموزش دادن درس که وظیفه ما نیست. مسائل 
این چنینی نیز بر عهده ما اســت. معلمان، نخبگان و 
نویســندگان باید در این زمینه عملکرد جدی داشته 
باشند مردم نیز باید حمایت کنند. البته باید از نیروهای 
انتظامــی که چنین مبارزه، فداکاری و ایثار می کنند 

تشکر کنیم.
برادر شهید چمران: شهید چمران تانک های 

اسرائیلی را به آتش کشید
به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی چمران، برادر 
شهید مصطفی چمران در سخنرانی پیش از خطبه های 
نماز جمعه تهران به مناسبت سالگرد شهادت مصطفی 
چمران اظهار داشت: او در درجه اول، دانشمند فیزیک 
هسته ای بود و در بزرگترین دانشگاه های کشور تدریس 
کرده بود و همین طور در بزرگترین مراکز تحقیقاتی 
جهان همپای دیگر دانشــمندان کار تحقیقاتی انجام 

می داد.
وی افــزود: هنگامی که شــهید چمران تز دکترا 
ارائه می داد، شــاید به تعداد انگشتان دست نیز همتا 
نداشت و در کنار این دانش، یک عارف دلسوخته بود 
و دست نوشــته های عرفانی او خود شاهد و گواه این 
موضوع اســت و این عرفان از امام علی)ع( سرچشمه 
می گرفت و در کنار همه این ویژگی ها، او یک رزمنده 

توانا و توانمند بود. 

برادر شــهید چمــران بیان داشــت: او در زمینه 
جنگ و دفاع از کشــورهای مسلمان جهان از جمله 
لبنان نیز تبحر خاصی داشت و در مقابل اسرائیل در 
این کشور ایســتاد و در کشور خود نیز در کردستان 
و خوزســتان ورود پیدا کرد و با استفاده از روش های 
نظامی مبتکرانه خود توانســت در مقابل دشمنان به 

خوبی ایستادگی کند.
وی گفت: اگر از فرماندهی و جنگ او بگذریم، شــهید 
چمران یک مدیر کامل بود و در اقصی نقاط دنیا مدیریت 
و سازماندهی کرده بود و تشکیالتی را به وجود آورده بود. 
شهید چمران در دانشــگاه فنی آمریکا انجمن اسالمی را 

پایه نهاد.
چمران خاطرنشان کرد: هنگامی که شهید چمران 
به مصر سفر کرد، سازمان زیرزمینی تشکیل داد تا با 
رژیم شاهنشاهی مبارزه کند و در لبنان، در کنار امام 
موسی صدر سازمان مقاومت اسالمی را تشکیل داد و 
برای نخستین بار تانک های اسرائیلی را به آتش کشید 
و این فعالیت های شــهید چمران در قبل از پیروزی 

انقالب اسالمی بوده است.
برادر شهید چمران ابراز داشت: او یک سیاستمدار 
بزرگ بود و تحلیل های سیاسی او مورد توجه رهبران 

فلسطین و سوریه قرار می گرفت.
وی گفت: شهید چمران یک هنرمند بزرگ و توانا 
بود و دارای خلوص، صفا، صمیمیت و از خودگذشتگی 

بی نظیری بود.
مدیرکل دفتر طب سنتی وزارت بهداشت: روزه داری 

تمرین اصاح سبک زندگی اسامی است
به گــزارش خبرگزاری ایرنــا، دکتر محمود خدا 
دوست در ســخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه 
تهران با اشــاره به اینکه در منابع طب ســنتی ایران 
یکی راه های پاک ســازی بدن و دفع مواد زاید از بدن 
روزه داری است، اظهار داشت: یکی از روش های طب 

مکمل حفظ تندرســتی و درمانی در طب غرب نیز 
همین روزه داری است.

وی گفت: یکی از مشــکالت امروزه در کشورهای 
صنعتی و کشورهای در حال توسعه موضوع پرخوری، 
چاقی ناشی از سبک غلط زندگی، نوع تغذیه و تحرک 

و فعالیت کم است .
خدادوســت خاطرنشان کرد: آنچه در منابع طب 
ســنتی ایرانی اســالمی و در منابع روایی هم تاکید 
شده، خوردن غذا اول روز و شب است که این تقریبا 
همان چیزی است که ما در ماه مبارک رمضان به آن 

امر شده و ما آن را تمرین می کنیم.
مدیرکل دفتر طب ســنتی وزارت بهداشت بیان 
داشــت: در غیرماه مبارک رمضــان در بین دو وعده 
اصلــی از تنقالت، میوه هــا و غذاهای میان وعده هم 

می توانیم استفاده کنیم.
وی بالفاصله خوابیدن بعد از خوردن ســحری را 
یکی دیگر از دالیل بوی بد دهان اعالم کرد و از روزه 
داران تقاضا کرد که بالفاصله پس از خوردن سحری 
نخوابند و اگر یک یا دو ساعت بعد از خوردن سحری 

بخوابند حتما بوی بد دهان کمتر خواهد شد.
خدادوســت گفــت: اگر بوی بد دهــان همراه با 
بی اشتهایی، عطش، تشنگی زیاد و تلخی دهان باشد 
معنایش آن است که خلط صفرا در معده وجود دارد 
و این موضوع باعث بوی بد دهان می شود. استفاده از 
شربت انار، سکنجبین، زرشک و آلو می تواند در فواصل 

افطار و سحر بوی بد دهان را کمتر کند.
مدیرکل دفتر طب ســنتی وزارت بهداشت بیان 
داشت: اگر بوی بد دهان همراه با سنگینی، عدم تشنگی 
و حالت تهوع در معده باشــد از وجود بلغم در معده 
است که با استفاده از عسل، مربای زنجبیل، گرفس، 
مویز یا مجنون گل قند می تواند دفع اخالط نامناسب 

از معده و بوی بد دهان را کمتر کند.
وی خاطرنشان کرد: در کسانی که دارای معده های 
گرم هســتند، عدم اســتفاده از غذاهــای پرچرب و 
پرشرینی توصیه می شود و استفاده از آبغوره، سماق، 
زرشک و آب لیمو به عنوان چاشنی غذاها می تواند در 

رفع این عارضه کمک کند.
خدادوســت اعالم کرد که یکی از میوه های رافع 
بدبویی دهان زردآلو یا استفاده از برگ های آن است 
و میوه های انجیر مویز و آویشن می تواند به رفع بوی 

بد دهان کمک کند.
مدیرکل دفتر طب ســنتی وزارت بهداشت یکی 
دیگر از مشــکالت شــایع در زمان روزه داری را نفخ 
اعالم کرد و گفت: شایع ترین علت این عارضه ضعف 
هضم است و این مشکل زمانی بروز می کند که دستگاه 

گوارش نمی تواند غذا را به خوبی هضم کند.
وی با اشاره به اینکه خوردن غذاهای غلیظ مانند 
حلیم، شله زرد و آش رشته هضم را سنگین می کند، 
ابراز داشــت: خوردن بیش از حد غذا و پرخوری هم 

باعث نفخ می شود.
خدادوســت جویدن خوب غذا و بــا آرامش غذا 
خوردن را مهمترین عامــل جلوگیری از این عارضه 
اعالم کرد و گفت: قبل از ســیر شدن کامل دست از 

غذا خوردن بکشید تا دچار این عارضه نشوید.
مدیرکل دفتر طب ســنتی وزارت بهداشت تاکید 
کرد: همــراه با غذا مایعات مصرف نشــود و خوردن 
ماست و دوغ هم همراه با غذا پرهیز شود. اگر تمایل 
به مصرف ساالد است، نیم ساعت قبل از غذا باشد تا 

اختالل هضم ایجاد نکند.
وی خاطرنشــان کرد: اســتفاده از تخم رازیانه، 
انیســون، کرفی، آویشن، زیره و نعنا همراه با چاشنی 

غذا می تواند در رفع نفخ کمک کند.
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وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ایران می تواند 
شــریکی مهم در زمینه های تجاری، سیاســی و 

اقتصادی برای آلمان در منطقه باشد.
»محمدجواد ظریف« وزیر خارجه کشورمان در دومین 
مقصد از سفرش به اروپا، چهارشنبه هفته گذشته در رأس 

هیئتی وارد برلین پایتخت آلمان شد.
ظریف در بدو ورود به برلین و در جمع خبرنگاران با 
تأکید مجدد بر ضرورت تصمیم گیری مردم سوریه برای 
آینده کشورشــان گفت: وزیر خارجه آمریکا امروز نقطه 
نظراتی درباره حل بحران در ســوریه مطرح کردند اما از 
آنجایی که ما مذاکره درباره مسائل غیرهسته ای نداریم لذا 
از ورود به مذاکره در مورد این بحث ها خودداری کردیم.

وی افزود: بحثی که با آلمان ها داریم، بیشــتر بحث 
روابــط دوجانبــه و مســائل منطقه ای اســت؛ آلمان از 
کشورهایی اســت که در منطقه ما، در مذاکرات مربوط 
به افغانستان و عراق، هم عالقه مند و هم فعال است؛ لذا 
موضوع افراط گرایی در منطقه ما که آثار آن در آلمان هم 
کاماًل مشخص بوده، یکی از موضوعات مورد مذاکره ماست.
وزیر امــور خارجــه تصریح کــرد: همچنین بحث 
همکاری هــای اقتصادی ایران و آلمان که برلین با عالقه 
زیادی به آن نگاه می کند و یکی از نخســتین کشورهای 
اروپایی است که تالش کرده بعد از برجام به ایران بازگشت 

کند، یکی دیگر از محورهای مذاکره است.

پس از دیدار با همتای آلمانی در برلین

ظریف: ایران می تواند شریک مهمی برای آلمان در منطقه باشد 

ظریف خاطرنشان کرد: طبیعتاً بحث های سیاسی و 
روابط دو جانبه را نیز با آلمان ها خواهیم داشت.

 دیدار با همتای آلمانی
وزیر امور خارجه کشورمان با »فرانک والتر اشتاین مایر« 

وزیر خارجه آلمان دیدار و گفت وگو کرد.
ظریف پس  از دیدار با همتای آلمانی خود در جمع 

خبرنــگاران ایرانی و آلمانی گفــت: روابط ایران و آلمان 
مستحکم و دیرینه است که با دشواری هایی مواجه شد و 

ما آن را پشت سر گذاشته ایم.
وی با اشــاره به اینکه نگاه ما به آلمان نگاه خوبی از 
روابط دوکشــور است، خاطرنشان کرد: حضور موسسات 
مالــی آلمانی در ایران و متقابال ایرانی ها در آلمان به نفع 

دو کشور و ثبات در منطقه  و جهان خواهد بود.
وزیر امور خارجه کشورمان اظهار داشت: ایران می تواند 
شــریکی مهم در زمینه های تجاری، سیاسی و اقتصادی 

برای آلمان در منطقه باشد.
به گــزارش فارس، وزیر خارجه آلمان نیز با اشــاره 
بــه اینکه در دیدار بــا ظریف درباره ثبات در کل منطقه 
خاورمیانه )غرب آســیا( گفت و گــو کردیم، تصریح کرد: 
امیدواریم گفت و گوهای ژنو درباره سوریه به زودی از سر 
گرفته شــود و با نتایجی که از کنفرانس وین به دســت 

آوردیم بتوانیم به راه حلی برسیم.
اشتاین مایر افزود: ما می خواهیم روابط دو کشور را نه 
فقط در سطح سیاسی و اقتصادی بلکه در همه زمینه های 

فرهنگی و اجتماعی هم گسترش بدهیم.
 برگزاری ضیافت افطار

به گــزارش خبرگزاری ها، ادامه گفت وگوها همراه با 
ضیافت افطار وزیر خارجه آلمان به افتخار همتای ایرانی 
خــود و هیئت همراه ادامــه یافت و طرفین در خصوص 
گســترش همکاری های دوجانبه در حوزه های مختلف 
سیاسی و اقتصادی و تحوالت منطقه ای و بین المللی به 
ویژه بحران های جاری در منطقه غرب آسیا و راه های حل 

سیاسی آن گفت وگو و رایزنی کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان پس از پایان ضیافت افطار، 

برلین را به مقصد تهران ترک کرد.

پیکرهای مطهر 9 شهید مدافع حرم و سپاه 
پاسداران در شهرهای قم، شیراز و نقده تشییع 

و خاکسپاری شد.
به گزارش خبرنگار کیهان از قم، پیکرهای پاک 
6 تن از شــهیدان مدافع حرم حضرت زینب)س( با 
حضور قشــرهای مختلف مردم در قم تشــییع و به 

خاک سپرده شد.
به گزارش ایرنا، پیکر طلبه بسیجی احمد مکیان و 
شهیدان قربان حسنی، حیدر شعبانی و صادق واحدی 
از لشکر فاطمیون و سیداقبال و امجد حسین از تیپ 
زینبیون کــه به تازگی در جریان نبرد با تکفیری ها 
در ســوریه به شهادت رســیده بودند، پس از آئین 
ترتیل خوانی قرآن در حــرم حضرت معصومه)س( 
و همچنین اقامه نماز میت به وسیله حجت االسالم 
والمسلمین سیدمحمد سعیدی متولی آستان مقدس 
کریمــه اهل بیت)ع( از این مکان مقدس تا چهارراه 
شهدای قم تشییع و برای دفن در قطعه 31 بهشت 

معصومه به این آرامستان انتقال داده شدند.

شهید احمد مکیان یکی از روحانیان و ورزشکاران 
شــهرک شــهید طالقانی بندر ماهشــهر در استان 

خوزستان بود.
در حالی که قطعه 31 آرامستان بهشت معصومه 
قم مختص شــهدای مدافع حرم افغانی و پاکستانی 
اســت، این شــهید بر طبق وصیتی که کرده بود، 
به عنوان نخستین شهید مدافع حرم ایرانی به جای 
دفن در گلزار شهدای علی بن جعفر)ع( در کنار سایر 
همرزمان شــهیدش در بهشــت معصومه به خاک 

سپرده شد.
همچنین به گزارش ایرنا از شــیراز، پیکر شهید 
ســید ظاهر حسینی یکی از شــهدای مدافع حرم 
استان فارس پنجشنبه در حرم مطهر سید عالالدین 
حسین)ع( شیراز تشییع و در گلزار شهیدان این شهر 

به خاک سپرده شد.
در این آیین پیکر مطهر شهید سیدظاهر حسینی 
22 ســاله که در دفاع از حرم زینب)س( به دســت 
گروه های تکفیری و تروریستی داعش در سوریه به 

درج رفیع شــهادت نائل آمدند از مقابل حرم مطهر 
سیدعالالدین حسین)ع( تا گلزار شهدای دارالرحمه 

شیراز تشییع و به خاک سپرده شد.
این آیین با حضور مردم اســتان فارس و شــهر 

شیراز برگزار شد.
همچنین پیکر پاک پاسدار شهید »واحد حکمت« 
که در درگیری با ضد انقالب به شهادت رسیده است، 
عصر پنجشنبه با حضور مسئوالن و مردم شهیدپرور 

شهرستان نقده در آذربایجان غربی تشییع شد.
پاسدار شــهید واحد حکمت روز چهارشنبه در 
درگیری با عوامل گروهک های ضد انقالب در روستای 
»قره ســقل« در منطقه نالوس از توابع شهرســتان 

اشنویه به شهادت رسید.
پیکر پاک این شهید با حضور مسئوالن  استانی، 
شهرستانی، نیروهای نظامی و انتظامی و اقشار مردم 
از مقابل ستاد فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان 
نقده تشــییع و سپس در گلزار شهدای این شهر به 

خاک سپرده شد.
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