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تو آن ماهی که در پایت تالطم می کند دریا

Email:SEPIDEH@Kayhannews.ir

پژواک 
نَمی از چشم های توست چشمه، رود، دریا هم

کمی از رّد پای توست جنگل، کوه، صحرا هم
تــو از تورات و انجیل و زبور، از نور لبریزی

تو قرآنی، زمین مات شکوهت، آسمان ها هم
جهان نیلی ست طوفانی، جهان دل مرده ظلمانی

تویی تو نوح، موسی هم، تویی تو خضر، عیسی هم
نوایت نغمه داوود، ُحســنت سوره یوسف

مرا ذوق شنیدن می کشد، شوق تماشا هم
»تو آن ماهی که در پایت تالطم می کند دریا«

من آن دریای سرگردان دور افتاده از ماهم
اســیر روی مــاه تــو، هوا خواه نــگاه تو

نشســته بین راه تو نه تنها من که دنیا هم
»تمــام روزهــا بی تو شــده روز مبادا« نه

کــه می گرید به حال و روز ما روز مبادا هم
همه امروزها مثل غــروب جمعه دلگیرند

که بی تو تیره و تلخ ست چون دیروز فردا هم
جهانی را که پژواک صدایت را نمی خواهد

نمی خواهم نمی خواهم نمی خواهم نمی خواهم
 سید محمدجواد شرافت

بی تو 
جمعه ها را همه از بس که شــمردم بی تو

بغض خود را وســط سینه فشــردم بی تو
بس که هر جمعه غروب آمد و دلگیرم کرد

دل بــه دریــای غم و غصه ســپردم بی تو
تــا بــه اینجا که بــه درد تو نخــوردم آقا

هیچ وقــت از ته دل غصه نخــوردم بی تو
چاره ای کــن، گره افتاده بــه کار دل من

راهــی از کار دلــم پیــش نبــردم بی تو
سال ها می شــود از خویش ســؤالی دارم

مــن اگــر منتظــرم از چه نمــردم بی تو
با حســاب دل خود هر چه نوشــتم دیدم

مــن از ایــن زندگیم ســود نبــردم بی تو
گــذری کن به مــزارم به خــدا محتاجم

من اگر ســر بــه دل خاک ســپردم بی تو
 محمدجواد پرچمی

برایم بنویس 
معنــی فاصله ها چیســت برایــم بنویس

درد این واژه ســرا چیســت برایم بنویس
تو تماشــاگر مــن بلکه نه مــن فاصله ای

علــت دوری ما چیســت برایــم بنویس
همه جــا غرق دعــا می شــوم از آمدنت

معنی  اشــک و دعا چیســت برایم بنویس
خون دل خوردنت از بار گناهان من است...

معنی شــرم و حیا چیســت برایم بنویس
مثنــوی نــه، غزلی نــه، نه قصیــده آقا

مصرع از درس وفا چیســت برایم بنویس
دســت من را تو نگیــری به زمین می افتم

حکمت دست شــما چیست برایم بنویس
تــو برایــم بنویســی به یقیــن می فهمم

حرمت خون خدا چیســت... برایم بنویس
 مهرشاد واحدی

طراوت باران 
انتظارهــا چشــم  ســتاره  آخریــن  ای 

مدارهــا نگاهــت،  دوِر  زدنــد  حلقــه 
تــو زالِل  نــور  تبلــوِر  و  خورشــیدی 

آیینه زارهــا وســعِت  کــرده  سرســبز 
ما شــبنمیم و ِمهِر تو، ُمهِر قبول ماســت

یــک جرعه نــور ریز بــه گوشــه کنارها
تا شعله شــعله عشــق تو عیوق مان کند

بارهــا گردیــم  تــو  دور  ذّره  ذّره  مــا 
مــا را عصــای دســِت کلیمانــه ات ببین

تــا بشــکند طلســم همــه شــبِه مارها
یک جمعــه در طراوت بــاران ظهور کن

یــک جمعه محو کن همه گــرد و غبارها
از ایــن بعــد، خیمــه  آراِم چشــمتان

هــا ر ا بی قر ِل  د ِه  گا ر ا قــر شــد  با
بایــد همه به ســمت نگاهت ســفر کنند

یکــی شــوند خطــوط قطارهــا بایــد 
 عارفه دهقانی

ماه حقیقی
دوبــاره پنجــره را بي خبــر نخواهي دید

َو چشم خســته من را به در نخواهي دید
همیــن که ماه حقیقي بر آیــد از دل چاه

در آســمان اثــري از قمــر نخواهي دید
میان ماست، همین جا؛ به دور تر هر قدر -

که خیره تر بشــوي بیشــتر نخواهي دید
چنین که در پي او خیره اي به صحرا، هیچ -

به جــز دو بوته بي بار و بــر نخواهي دید
تمام درد همین ســت، مرد کم هست و -

میان ســینه مــردان جگــر نخواهي دید
ز خیــر تیغ گذشــتیم دستشــان حّتي

بــراي ولوله طبــل و ســپر نخواهي دید
ولــي من و تــو دو کوهیــم، کوه هایي که

میــان ســینه مان جز شــرر نخواهي دید
دو کــوه تکیه به هم داده ایم و از دشــمن

به خون ســینه ما تشــنه تر نخواهي دید
خالصه حرف زیادســت، اگر به هم برسیم

جــداي این که زمیــن را زبر نخواهي دید
را بي خبــر نمي بینــي دوبــاره پنجــره 

َو پلک خســته من را بــه در نخواهي دید
  جواد شیخ االسالمی

مراسم صمیمی افطار رئیس جمهور
با كودكان بهزیستی و كمیته امداد امام خمینی)ره(

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان 
این که دولتمردان و دســتگاه دیپلماســی ما 
نباید اجازه بدهند کسانی که قصد دارند زیرآب 
استقالل ملی را بزنند، در کشور میدان دار شوند، 
گفت: امروز این افراد دولتمردان ما را تحریک 
می کنند که قــراردادی بدتر از آنچه در ارتباط 
با صنعت هســته ای منعقد شد و نتایج تلخ آن 
به کام ملت نشســت را در موضوعات مختلف 

تکثیر کنند.
به گزارش فارس، محمدحسین صفارهرندی عضو 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام در مراســم پنجاه و 
سومین سالگرد شهدای موتلفه اسالمی غیرت دینی و 
مکتبی، غیرت نسبت به مردم و مستضعفین و غیرت 
نسبت به ایران و استقالل ملی را از جمله خصوصیات 
بارز شهدای موتلفه اسالمی عنوان کرد و گفت: یکی 
از اعتراضات این شــهدا به رژیــم پهلوی این بود که 

می گفتند، رژیم با وضع قانون کاپیتوالسیون ما را به 
بردگی آمریکا و دشمن خدا کشانده است و این برای 
ما قابل تحمل نیست که توسط استعمارگری همچون 

آمریکا تحقیر شویم.
بدتر از کاپیتوالسیون حرف امروز آمریکایی ها است

صفار هرندی اظهار کرد: بدتر از کاپیتوالســیون، 
تقاضاهــای امروز آمریکایی ها از ملــت و دولتمردان 
ماســت. اینکه شــما حق ندارید بیشتر از یک تعداد 
مشخص ســانتریفیوژ داشته باشید؛ این هم به نوعی 

یک کاپیتوالسیون محسوب می شود.
وی ادامه داد: امروز آمریکایی ها به ما می گویند که 
شما نباید برای دفاع از خودتان، از موشک هایی با برد 
بیش از چند صد کیلومتر اســتفاده کنید، درحالی که 
برخی کشورهای مجاور ما، موشک هایی با برد باالی 
2000 کیلومتر دارند و هر روز هم بیش از گذشــته 
توســط خود آمریکا به امکانــات نظامی جدیدتری 

تجهیز می شوند.
صفار هرندی در بخش دیگری از سخنان خود با 
بیان اینکه متأسفانه عده ای از ما توجیه گر قبیح ترین 
و وقیح تریــن وقایــع جهانی شــده ایم، گفت: برخی 
روزنامه های داخلی ما برای همان خبیث کودک کش 
کف می زنند و دفاع رزمندگان مقاومت از خودشان را 

تقبیح می کنند.
وی خاطرنشــان کرد: این افراد به روز قدس که 
می رســند، حتی یک عکس مناسب از راهپیمایی در 
صفحه اول روزنامه شان نمی گذارند و اگر عکسی را هم 
منتشر کنند، هدفشان حاشیه پردازی و انعکاس یک 
موضوع فرعی اســت. آنها یک مسئله جزئی را بزرگ 

می کنند و بر سر جامعه انقالبی و نظام می کوبند.
صفارهرندی تصریــح کرد: این جماعت معتقدند 
شما بیخود خودتان را معطل استقالل کردید. زمانی 
یکی از این ها در روزنامه ای نوشــته بود این استقاللی 

که شما به آن افتخار می کنید، در نقاط دیگر دنیا اصال 
خریدار ندارد و شــما درواقع در مسابقه ای اول شدید 

که یک دونده بیشتر ندارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: کسانی 
که یک مسئله ستوده شده ای به نام استقالل را اینگونه 
به لجن می کشــند و مســخره می کنند، نسخه هایی 
برای وابســتگی کشور به بیگانه در آینده پیچیده اند. 
همســویی این ها با جریان خبیث خارجی یک نقطه 

نگران کننده است.
وی با بیان اینکه دولتمردان و دستگاه دیپلماسی 
ما نباید اجازه بدهند کســانی که قصد دارند زیرآب 
استقالل ملی را بزنند، در کشور میدان دار شوند، گفت: 
امــروز این افراد دولتمردان ما را تحریک می کنند که 
قراردادی بدتر از آنچه در ارتباط با صنعت هســته ای 
منعقد شــد و نتایج تلخ آن به کام ملت نشست را در 

موضوعات مختلف تکثیر کنند.

صفارهرندی در مراسم سالگرد شهدای موتلفه:

دولت اجازه ندهد مخالفان استقالل ملی در کشور میان دار شوند

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: 
هیچ کس در هیچ جایگاهــی حق ندارد چه با 
زبان و چه در عمل مــردم را نا امید کند، همه 
مسئوالن وظیفه دارند امید مردم را به کارآمدی 

و خدمتگذاری نظام اسالمی افزایش دهند.
به گزارش فارس، حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی 
در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام در استان خراسان 
رضوی که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، به اهمیت 
اعتماد عمومی به کارآمدی نظام اسالمی اشاره و اظهار 
داشت: مهم ترین مؤلفه امنیت ملی کشور، اعتماد عمومی 
به نظام و ارزش های انقالب اســالمی است که دشمن 

می خواهد این مؤلفه امنیت ملی را مخدوش کند.
وی بــا بیان اینکه امید آفرینــی در جامعه تأثیر 
بسزایی در افزایش امنیت ملی دارد، تصریح کرد: هیچ 
کس در هیچ جایگاهی حق ندارد چه با زبان و چه در 
عمل مردم را نا امید کند، همه مسئوالن وظیفه دارند 
امید مردم را به کارآمدی و خدمتگذاری نظام اسالمی 

افزایش دهند.

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با توصیه به 
مســئوالن به هماهنگی، همراهی و انسجام بیشتر در 
جهت رفع مشــکالت مردم، افزود: فتنه امروز دشمن، 
فتنه ناامید کردن مردم از کارآمدی نظام، مسئوالن و 
دست اندرکاران کشور است، دشمن تالش دارد نقص 
و کاستی در گوشــه  هایی از کشور را بزرگ کند و به 

کل نظام تعمیم دهد.
وی تصریح کرد: قطعاً نقص ، کوتاهی، مشــکل و 
کاســتی هایی در گوشه و کنار کشــور وجود دارد اما 
تعمیم دادن آن به کل نظام مقدس اسالمی و مردم را 

در مقابل نظام نشان دادن، فتنه دشمن است.
حجت االســالم رئیســی تأکید کرد: تالش همه 
مدیران، مســئوالن و دســت اندرکاران کشور باید در 
جهت خدمتگذاری خالصانه به مردم و افزایش امید و 
اعتماد عمومی به نظام اســالمی باشد، این مهم نیز با 
سخن گفتن و بخشنامه محقق نمی شود؛ مردم باید در 
میدان عمل دغدغه مسئوالن و دست اندرکاران کشور 

برای رفع مشکالت را ببینند.

کارشناس ارشد مسائل بین الملل گفت : کاری که 
در وزارت خارجه در ایجاد معاونت اقتصادی صورت 
گرفت، بیشتر به یک »شوخی« شباهت دارد و هیچ 

مشاهده ای از کار هم در آن نداریم.
سعد اهلل زارعی کارشناس ارشد مسائل بین الملل در مورد 
ساختار جدید وزارت خارجه و تشکیل معاونت اقتصادی در 
این وزارت خانه نیز گفت: ما کشــوری هستیم که بایستی 
وزارت خارجه مان اساساً هویت اقتصادی داشته باشد، یعنی 
باید ۸0 درصد وزارت خارجه مان، اقتصادی باشد و حداکثر 
20 درصد سیاســی و بقیه جنبه ها را داشــته باشد. زیرا ما 
کشــوری هستیم که به توسعه تجارت نیاز داریم و بایستی 
بتوانیم ایــران را به وضعیتی که در یک زمانی در ســطح 
بین المللی به عنوان یک کشور صادراتی مطرح بود، برگردانیم.

زارعی افزود: کاری که در وزارت خارجه در جهت ایجاد 
یک معاونت اقتصادی صورت گرفته است، به نظر من بیشتر 
به یک »شوخی« شباهت دارد و تحت فشارها، معاونتی به 
نام »معاونت اقتصادی« ایجاد شده و هیچ مشاهده ای از کار 

هم در آن نداریم.
زارعی در بخــش دیگری از گفت و گوی خود با مهر 
درخصوص انتخابات عراق به اشتراک مهم جریان مقتدا 

صدر با ایران اشاره کرد و اظهار داشت: صدر در موضوعاتی 
از دیگــران به ما نزدیک تر بــود و در موضوعاتی ممکن 
است دیگران از گروه صدر به ما نزدیک تر باشند. در چه 
مواردی صدری ها به نسبت دیگر طیف های عراقی به ما 
نزدیکترند؟ یکی از موارد مسئله نفوذ یا حضور آمریکا در 
عراق که ما به شــدت حساسیت داریم و دخالت آمریکا 
در عراق را فاجعه بار می دانیم و هرگونه تســامح در این 
خصوص را هم برای عراق و هم منطقه و همچنین ایران 

خطرناک ارزیابی می کنیم.
وی با اشاره به اینکه در بحث اینکه آمریکایی ها در عراق 
حضور نداشته باشند مقتدا صدر نزدیک ترین گروه به ایران 
است، گفت: گروه صدر از جمله گروه هایی است که به شدت 
به این مســئله اعتقاد دارد، پس در بحث اینکه آمریکایی ها 
در عراق حضور نداشــته باشــند مقتدا صدر نزدیک ترین 
گروه به ایران اســت. همینطور درخصوص مسائل مرتبط با 
حــوزه مرجعیت و روحانیت؛ ارتباط و اتصالی که صدری ها 
به مقوله مرجعیت دارند از بقیه بیشــتر اســت، در مسائل 
مذهبی، صدری ها حساس تر از بقیه طیف ها هستند و این 
برای ما ارزشمند است و ما به عنوان یک موضوع مثبت به 

آن نگاه می کنیم.

حجت االسالم رئیسی:

همه مسئوالن وظیفه دارند امید مردم
به كارآمدی نظام اسالمی را افزایش دهند

سعداهلل زارعی:

معاونت اقتصادی وزارت  خارجه به »شوخی« شبیه است

رئیس جمهور در دیدار با مددجویان بهزیستی 
و کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت: اینکه هر 
سال عده ای از نیازمندان توانمند می شوند، افتخار 
بزرگی برای کمیته امداد، ســازمان بهزیستی و 

دولت است.
حسن روحانی، رئیس جمهور در دیدار صمیمی با 
مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی)ره( 
گفت: اگر فرزندانی که والدین را در کنار خود نمی بینند، 
احســاس کنند که جامعه با محبت پدری و مادری با 
آنها رفتار می کند، خأل و جای خالی والدین آن عزیزان 

تا حدود زیادی پر می شود.
وی با  اشاره به اینکه یتیم بودن به معنای آن نیست 
که پیشرفت انسان کمتر می شود، گفت: باالترین انسان 
در طول تاریخ گذشته و آینده شخصیت بزرگوار پیامبر 
اعظم)ص( بود که از همان کودکی پدر و مادرشــان را 
از دســت دادند، اما این وجود گرامی به باالترین مقام 

در تاریخ انسانی دست یافت.
روحانی افزود: فرزندان تحت پوشش کمیته امداد 
و بهزیستی که توانسته اند در رشته های مختلف نخبه 
و ســرآمد باشند بهترین افرادی هستند که می توانند 
برای آینده عزیزان حاضر در این دو نهاد مفید باشند 
و رشد و تعالی آنها را به بهترین شکل رقم بزنند، چرا 
که می دانند که چگونه نیازهای عاطفی و معنوی این 

عزیزان را برطرف کنند. 
رئیس جمهور اهمیت تشویق سازمان های مردم نهاد 

برای برعهده گرفتن مسئولیت فرزندان تحت پوشش، 
گفت: این ســازمان ها می توانند احســاس محبت و 
کمبودهایی که ممکن اســت از لحــاظ عاطفی بین 
فرزندان وجود داشته باشد را به خوبی پر کنند و باید 
به جای اینکه خیرین در این حوزه به ما کمک کنند، 

ما به خیرین کمک کنیم.
وی تصریح کــرد: باید افراد نیازمنــد را به نقطه 
توانمندی برسانیم و بهترین شــیوه را برای پیمودن 
این مسیر انتخاب  نماییم و یکی از اهداف بزرگ دولت 

یازدهم و دوازدهم این بود که از بچه هایی که نیازمند 
هستند، بهترین مددکاری به عمل آید و فقر مطلق در 
جامعه ریشــه کن شود و اینکه دولت در سال گذشته 
میزان کمک  به ایــن عزیزان را 3 برابر افزایش داد به 
این معناست که دولت این اراده و توانمندی را دارد و 
باید این مسیر را ادامه دهیم و دولت همه توان خود را 

در این راستا خواهد گذاشت.
روحانــی خدمــات اجتماعــی و هماهنگی بین 
نهادهایی که این مسئولیت را برعهده  دارند، بسیار حائز 

اهمیت توصیف کرد و گفت: امروز خوشبختانه دو نهاد 
سازمان بهزیستی و کمیته امداد همدیگر را برای تحقق 

اهداف کمک و یاری می کنند. 
رئیس جمهــور افــزود: اینکه هر ســال عده ای از 
نیازمندان توانمند می شوند، افتخار بزرگی برای کمیته 

امداد، سازمان بهزیستی و دولت است.
وی تقویت رابطه نهادهــای اجتماعی دولتی با 
بخش خصوصی را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید 
هر چه قدر که می توان جامعه توان رســان افزایش 
یابد و مدیریت این بخش ها به سمت مردم مخصوصاً 
عزیزان نخبه ای که از جمع نهادهای اجتماعی پرورش 

یافته اند، سوق یابد.
روحانی تصریح کرد: امروز وظیفه مهم همه ما این 
اســت که ضمن توجه به توانمندسازی و رشد بچه ها، 
به فکر آینده آنها هم باشــیم و آینده آنها به این است 
که  اشتغال داشته و روی پای خود بایستند و این نقطه 
توانمندی نهایی است که باید همه مد نظر داشته باشند. 
در ابتــدای این دیدار پرویــز فتاح، رئیس  کمیته 
امداد امام خمینی)ره( خاطرنشــان کرد: درآمدهای 
مردمی کمیته امداد 30 درصد افزایش یافته و این به 
معنای اعتماد و همراهی مردم با کمیته امداد امام)ره( 
است. ما در کمیته امداد اصل خودکفایی و حفظ عزت 
خانواده ها را مورد توجه جدی قرار می دهیم و خود را 
امانتــدار مردم می دانیــم و انفاقات مردم را در همین 

جهت هزینه می کنیم.

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی 
از توزیع حدود 260 هزار پرس غذای گرم برای 
وعده افطار میان نیازمندان کشور در ماه مبارک 

رمضان 97 خبر داد.
به گزارش آستان نیوز، مصطفی خاکسار قهرودی 
با اعالم این خبر، اظهار کرد: معاونت امداد مستضعفان 
آســتان قدس رضوی در راستای اجرای منویات مقام 
معظم رهبری و با الگوگیری از سیره و روش اهل بیت 
عصمت و طهارت علیهم الســالم، در ایام ماه مبارک 
رمضان ســال جاری طرح »سفره های اکرام رضوی« 
را در سراســر ایران اسالمی اجرایی کرد، که طی آن 
حــدود 260 هزار روزه دار نیازمند از ســفره متبرک 

رضوی بهره مند شدند.
وی با بیان اینکه این طرح به همت معاونت امداد 
مســتضعفان آستان قدس رضوی و با همکاری دفاتر 
نمایندگی آستان قدس در سراسر کشور، کمیته امداد 
امام خمینی)ره(، قرارگاه ثامن االئمه)ع( سپاه پاسداران 
و خیران صورت پذیرفته است، ابراز کرد: بر اساس این 

طرح 59 هزار روزه دار در روســتاهای مرزی و محروم 
استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان 
بلوچستان متنعم شده و بیش از 200 هزار محروم نیز 
در سراسر ایران اسالمی بر سفره افطار رضوی نشستند.

خاکســار گفت: همچنین عالوه بر این میزان، در 
ایام ماه مبارک رمضان روزانــه 30 هزار روزه دار زائر 
و مجاور بر ســفره های اکرام رضــوی در حرم مطهر 
میهمان ســفره متبرک امام الرئوف علی بن موســی 

الرضا علیه السالم شدند.
معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی در 
ادامه با بیان اینکه همچنین 39 هزار بسته ارزاق ویژه 
ماه مبارک رمضان در 31 اســتان کشور توزیع شده 
اســت، عنوان کرد: محتوای اقالم درون این بسته ها 
شــامل یک کیســه برنج ایرانی 10 کیلویی، روغن، 

ماکارانی، سویا، قند، شکر و انواع حبوبات است.
خاکسار گفت: این طرح سال گذشته در 13 استان 
کشــور به اجرا درآمد و امسال 31 استان مشمول این 

طرح شده اند.

معاون امداد مستضعفان آستان قدس خبر داد

توزیع 260 هزار پرس غذای گرم میان نیازمندان كشور در ماه رمضان

رئیس  مرکز تشخیص و پیشــگیری از جرایم 
سایبری پلیس فتا نیروی انتظامی از تبلیغات دروغین 
و کذب مجرمان ســایبری برای دریافت فطریه و 

کمک های مردمی خبرداد.
سرهنگ علی نیک نفس به پایگاه خبری پلیس گفت: 
همزمان با نزدیکی عید فطر و پرداخت زکات آن، متاسفانه 
افراد ســودجو با سوءاستفاده از احساسات انسان دوستانه 

هموطنان عزیز به دنبال کالهبرداری از آنان هستند.
نیک نفــس افزود: این افراد با اســتفاده از قابلیت های 
شبکه های اجتماعی و انجام تبلیغات گسترده در این بستر 
سعی دارند، اعتماد کاربران فضای مجازی را جلب کرده و 

از حساب های آنها برداشت غیر مجاز انجام دهند، به همین 
منظور تبلیغاتی جذاب برای دریافت کمک های مردمی و 
جمع آوری فطریه و کفاره روزه با هدف جلب اعتماد کاربران 

طراحی می کنند.
وی یادآور شــد: گاهی اوقات افراد سودجو ادعا دارند 
که این تبلیغات از ســوی موسسات و ارگان های مربوطه 
در فضای مجازی منتشــر شــده در حالی که موسسات 
مزبور در این رابطه هیچ اقدامی نداشــته اند و یا اینکه در 
برخی موارد تبلیغاتی از سوی افراد و چهره های مشهور و 
سرشناس منتشر می شــود بدون آنکه آنها از این موضوع 

اطالعی داشته باشند.

رئیس مرکز تشــخیص و پیشگیری از جرایم سایبری 
پلیس فتا تصریح کرد: بســیاری از این تبلیغات دروغین 
و کــذب بوده و هموطنان نبایــد به آنها اعتماد کنند زیرا 
این افراد تنها به دنبال ســرقت اطالعات بانکی کاربران و 
در نهایت سرقت از حساب های بانکی آنها هستند بنابراین 
باید مراقب این گونه سایت ها، کانال ها، گروه ها و صفحات 
باشند و اطالعات مهم خود را در اختیار این افراد قرار ندهند.
وی، طراحی سایت ها، کانال ها و اپلیکیشن های جعلی 
و منســوب به نهاد های دولتی و مسئول در این زمینه را 
مهم ترین شــگرد مجرمان دانســت و گفت: از آنجایی که 
اکثر هموطنان از تلفن های همراه و شــبکه های اجتماعی 

استفاده می کنند لذا امکان طراحی اپلیکیشن ها و همچنین 
کانال ها و صفحات جعلی بیش از سایر شگردهای مجرمانه 

متصور است.
این مقام انتظامی بیان کرد: هموطنانی که قصد دارند 
فطریه و کفاره روزه خود را از بســتر فضای مجازی و یا از 
طریق موسسات خیریه فعال در این حوزه پرداخت کنند 

باید نسبت به اصالت آنها اطمینان پیدا کنند.
وی ادامه داد: شــهروندان بــرای پرداخت وجوه خود 
به شــرکت ها و موسسات شناخته شــده در کشور که از 
طریق رســانه های جمعی نظیر رادیو، تلویزیون و... شماره 

حساب های رسمی خود را اعالم می کنند، اقدام نمایند.

پلیس فتا هشدار داد

کالهبرداری سایبری به بهانه پرداخت آنالین فطریه و کمک های مردمی

ورود مجلس به ماجرای مدرک هنری 
معاون هنری وزیر ارشاد

حجت االسالم پژمانفر، عضو کمیســیون فرهنگی مجلس از ورود این نهاد به 
ماجرای مدرک هنری معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد.

به گزارش خبرنگار کیهان، جمعی از اســاتید و هنرمندان رشته خوشنویسی 
اعالم کرده اند که سیدمجتبی حسینی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
زمانی که دبیر شــورای ارزیابی هنرمندان، شاعران و نویسندگان کشور بوده، برای 

خودش مدرک درجه یک هنری در رشته خوشنویسی صادر کرده است. 
در همین زمینه، غالمرضا مشعشــعی عضو شورای ارزشیابی هنری در نامه ای به 
وزیر ارشاد، خط سیدمجتبی حسینی را در حد مرحله »ممتازی« تشخیص داد و آن را 
فاقد عیار و اعتبار جهت دریافت »استادی« و درجه یک هنری دانست. همچنین کابلی 
نیز از دیگر منتقدان اعطای درجه یک هنری به  معاون وزیر اســت اما روابط عمومی 
معاونت هنری وزارت ارشــاد، اعالم کرده استاد امیرخانی شایستگی حسینی را برای 
دریافت این درجه هنری احراز کرده است در حالی که در نامه منسوب به امیرخانی، 
این استاد خوشنویسی صرفا حسینی را به شورای ارزشیابی معرفی کرده است. با این 
حال روز گذشته نیز چند نفر از خوشنویسان، مدرک حسینی را درست ارزیابی کردند.
معاون وزیر از ســال 1392 تا سال گذشته دبیر شــورای ارزیابی هنرمندان، 
شاعران و نویسندگان کشــور بود. حسینی با حمایت علی مرادخانی معاون سابق 
هنری وزارت ارشاد که عملکردش منتقدان بسیار داشت، به این سمت منصوب شد. 
با اوج گرفتن انتقادها و اعتراضات به نشان درجه یک معاون هنری وزیر ارشاد، 
مجلــس قصد دارد و ارد عمل شــود و به گفته نصراهلل پژمان فر رئیس کمیســیون 
فرهنگی مجلس شــورای اسالمی قرار است، نمایندگان گفت وگویی با معاون وزیر 
داشــته باشــند و اگر متقاعد شــدند درجه هنری او مورد تائید خواهد بود اما اگر 
حسینی نتواند آنها را متقاعد کند، کمیته تحقیق و تفحص مجلس در این باره وارد 
عمل خواهد شد. این نماینده امیدوار است پیگیری مدرک درجه یک هنری معاون 
وزیر، مانند شــبهه ای که درباره مدرک تحصیلی رئیس جمهور وجود داشت، مورد 

سهل انگاری قرار نگیرد. 
البته این نماینده مجلس تاکید می کند که بستگی دارد بررسی این پرونده از 
طریق آئین نامه 236 داخلی مجلس پیش برود یا نه. پژمان فر توضیح می دهد: اگر 
در مسیر این آئین نامه باشد باید در صحن علنی به رای گذاشته شود و ممکن است 
مانند پرونده رئیس جمهور با رای نمایندگان بسته شود و به تحقیق و تفحص نرسد. 
جایگاه و منزلت اجتماعی بعالوه ثمــرات مادی که مدارک علمی و هنری به 
همــراه دارند از نگاه پژمان فر، اهمیت این پرونــده رو دو چندان می کند. او تاکید 
می کند: امیدوارم همه چیز در مرحله اول با توضیحات آقای حسینی حل شود اما 
اگر نشد، باید به آن رسیدگی شود چون ممکن است شاهد تکرارش باشیم و اعتماد 

عمومی در این زمینه از بین برود. 
فیلم عامل اختالس به روسیه نرفت!

فیلمی که به دســت یک عامل اختالس بانکی خصوصی ساخته شده است، از 
اکران در روسیه و حاشیه جام جهانی بازماند.

به گزارش کیهان، فیلم »دربی 65« که بدســت »م.ص« خواهرزاده یک مقام 
دولتی و عامل فســاد مالی در بانکی خصوصی تهیه شده، قرار بود در حاشیه جام 

جهانی اکران شود که با اطالع رسانی به هنگام کیهان این اتفاق میسر نشد.
گفتنی است برخی چهره ها و آقازاده ها برای فرار از پاسخگویی و یا پولشویی و 

پاک کردن رد گذشته خود، بدون داشتن تخصص به سینما وارد شده اند.
کیهان در این باره باز هم اطالع رسانی خواهد کرد.

حضور بازیگر منتسب به فرقه ضاله 
در رسانه ملی

 در کمال ناباوری یک بازیگر منتسب به فرقه ای ضاله در یکی از سریال های ماه 
مبارک رمضان به ایفای نقش پرداخته است. اتفاقی که بی شک ابعاد یک مصداق از 

نفوذ فرهنگی را مشخص خواهد کرد.
بازیگر یاد شده که در سریال، دارای چهره ای مثبت است، حداقل از یک سال 
پیش بدلیل فعالیت فرقه ای، برای مراجع تحقیق چهره ای ناشناخته به شمار نمی آمد.
ســریالی که با حضور بازیگر مســئله دار تهیه شــده، دارای مشکالت اساسی 
محتوایی است که به نظر می رسد حاکی از یک شیطنت رسانه ای باشد. اتفاقی که با 
توجه به سوءسابقه یکی از نویسندگان آن در مخالفت با نظام اسالمی اصال عجیب 
نیست. گفتنی است کارگردان این سریال نیز در هنگام مدیریت بر خانه سینما، از 

قانون شکنان و فتنه گران خیابانی حمایت می کرد.
 همکاری روزنامه نگار اصالح طلب 

با وزارت ارشاد در بازی با کلنل
محمود دولت آبادی برخورد وزیر ارشــاد با وی درباره رمان توقیف شده اش را 

یک »طرح« دانست.
این نویســنده درباره رفتار ســیدعباس صالحی وزیر فعلی و معاون وقت امور 
فرهنگی وزارت ارشــاد در مواجهه با رمان »کلنل« در بخشــی از مصاحبه با مهر 
گفت: ایشــان خالف گفت. نباید این کار را می کــرد، باید می گفت من نمی توانم. 
مثل »مهاجرانی« که گفت نمی توانم. به مهاجرانی گفتم شــما بودید به این کتاب 
اجازه می دادید منتشر شود، گفت نمی توانستم، شما هم می گفتید نمی توانم. من که 
این قدر حوصله پیچاپیچ ندارم. چرا مرا آن جا صدا می کنید، دو ساعت می نشینیم و 

می گوییم و می شنویم و...
وی افزود: [عباس صالحی]گفت شب عید درمی آید اما فقط من می دانم و تو، 
هیچ جا هم رســانه ای نشود. به من گفت شب عید درمی آوریم که روزنامه ها بسته 
باشــند. من هم گفتم دو ماه درباره این کتاب حــرف نمی زنم؛ یعنی توافق. دقیقاً 
فردای همان روز یک خبرنگار به من زنگ زد و پرســید کتاب مجوز گرفت؟ گفتم 
نه، پس فردا در همان روزنامه عکس نیم قد مرا چاپ کردند و نوشــتند کلنل از سد 
سانسور گذشت. اصاًل این ادبیات من نبود؛ بعد بالفاصله بعد از این اتفاق، کتاب به 
صورت جعلی در خیابان آمد و پخش شــد. شــما باشید چه تصوری می کنید، جز 
این که همه ماجرا یک چیدمان بوده که آن جا دعوت شــوم، من را متقاعد کند که 
درمی آید، بعد فردا و پس فردا این اتفاق بیفتد. این چیزی جز یک طرح بوده است؟

گفتنی است، منظور دولت آبادی از روزنامه مذکور که ظاهرا با هماهنگی وزارت 
ارشاد دست به این صحنه ســازی زده بود، »آسمان« به سردبیری محمد قوچانی 
است. نشریه »مهرنامه« به سردبیری محمد قوچانی نیز چند سال پیش اظهاراتی 
را به هوشنگ ابتهاج نسبت داده بود. اما ابتهاج، مطالب منسوب به خود در نشریه 

قوچانی را دروغ دانست. 
فراخوان دومین جشنواره عکس 

»عید نیایش« منتشر شد
فراخوان شــرکت در دومین جشــنواره عکس »عید نیایش« به مناسبت عید 

سعید فطر از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران منتشر شد.
بر این اساس، از عکاسان حرفه ای، هنرمندان و عالقه مندان به هنر عکاسی در 
سراســر کشور دعوت شده آثار خود را براســاس شرایط مندرج در فراخوان ارسال 

کنند.
این جشنواره در دو بخش عکاسی با دوربین حرفه ای و عکاسی با موبایل پذیرای 

آثار عالقه مندان است.
شــرکت کنندگان باید آثار خود را تا ۷ تیر 139۷ از طریق ایمیل جشنواره به 

نشانی farhangsara.ir@1837 ارسال کنند.
گردهمایی فعاالن فرهنگی انقالب 

در مراسم افطار
نهمین مراسم افطاری فعاالن جبهه فرهنگی انقالب اسالمی سه شنبه شب با 

حضور چهره های سرشناس این عرصه در حسینیه هنر برگزار شد.
در این مراسم، چهره هایی چون حســن رحیم پورازغدی، محمدرضا سرشار، 
حجت االسالم پژمانفر، وحید جلیلی، ابوالقاســم طالبی، نادر طالب زاده، اسفندیار 
شــهیدی، علی محمد مودب، محمد خزاعی، حجت االســالم غریب رضا، شهاب 

اسفندیاری، محمد احسانی، سلیم غفوری و … حضور داشتند.
در این مراسم از کتاب »روند پژوهی چهل سالگی انقالب« به نویسندگی مجید 

بذرافکن رونمایی شد. 
در ادامه، سرود سرباز حسینم توسط گروه شهید فرجی و سرود »بارکد 626« 
که درباره حمایت از کاالی داخلی است، توسط گروه سرود وصال اجرا شد. همچنین 
محمدحسین ملکیان از شعرای جوان نیز، شعر خود درباره قیام گوهرشاد را که در 
دیدار با رهبری خوانده بود برای حاضران قرائت کرد. در ابتدای مراســم نیز کلیپی 

مربوط به ادوار گذشته افطاری فعاالن جبهه فرهنگی انقالب پخش شد.
در حاشیه این ضیافت افطاری، فعاالن جبهه فرهنگی انقالب در پویشی با عنوان 

پاسداشت حامیان کاالی داخلی در جبهه فرهنگی شرکت کردند.


