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زیست بـوم

زاویه دید

عرصهای که همه
همه چیز آن را میدانند
فرهاد مال امینی
دبیر مجمع پیروان مهدی موعود (عج)

چندیست که یک فایل تصویری که در واقع بریده
شدهی یک برنامه صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران
اس��ت در فضای مجازی دس��ت به دست میشود .این
فای��ل مانند هر کنش فرهنگی  -اجتماعی دیگر تبعات
خاص خ��ود را دارد و میت��وان از آن نتایج متفاوت و
رنگارنگ��ی به دس��ت آورد ،این نوش��تار درپی تحلیل
واکنشهای برخی کاربران فضای مجازی به فایل مورد
بحث اس��ت .در فایل چه صحبتی بیان میشود که این
مقدار عکسالعمل را درپی دارد؟
برنامه با دو کارشناس اجرا میشود که یکی از این
کارشناسان میگوید :امام حسین(ع) زندگی مرفهی را
برای خانواده خود ترتیب داده بود لیکن خود از مواهب
آن بهره نمیب��رد و مانند افراد فقیر زندگی میکردند،
در این راس��تا داس��تانی را نیز نقل میکن��د .این بیان
کارشناسی به مذاق بسیاری از افراد خوش نیامده است
و در بخش نظرات ،به توهین نس��بت به این کارشناس
روحان��ی پرداختهان��د ،نکتهای که مورد نظ��ر نگارنده
اس��ت ،همین توهینها و تخریبهاس��ت .سوال اصلی
این اس��ت که چرا افراد یک جامعه بدون دانستن حتی
ابتداییتری��ن مطالب یک موضوع درص��دد توهین به
کسی بر بیایند که در موضوع کارشناس است؟!
آنچه به ذهن نگارنده متبادر میشود این است که

مردم جامعه ما احساس میکنند همه چیز را میدانند
خصوص��ا در مباحث دینی ،یعن��ی علیرغم اینکه دین
در جامعه م��ا مدعیان فراوانی دارد ولی خود مردم نیز
مدعای همهچیزدانی در مورد دین را دارند.
اگر بخواهیم در مورد همان برنامه و بازخوردهایش
بحث کنیم باید گفت اینکه مردم کارش��ناس را متهم
به جع��ل حدی��ث و تخریب چه��ره امام حس��ین(ع)
میکردند این در جایی است که حتما بسیاری از مردم
ابتداییترین مباحث حدیثشناسی را نمیدانند و اصال
انتظاری نیس��ت و وجود ندارد که بدانند ولی متاسفانه
ب��ه خود اجازه اظهارنظ��ر آن هم تند و همراه با تهمت
میدهند ،برفرض هم که س��خنان آن کارشناس خالی
از ایراد نبوده باشد باز هم عموم مردم چگونه میتوانند
در مورد یک موضوع تخصصی نظر بدهند.
از س��وی دیگر همی��ن بیاطالع بودن ما نس��بت به
زندگی و افکار و اعمال ب��زرگان خود موجب این رفتارها
میش��ود ،حقیت این اس��ت که ما در مورد بزرگانی چون
امامحسین(ع) چقدر مطالعه داریم ،میتوان گفت تقریبا
هیچ ،پس چگونه است که اگر از ما بخواهند در مورد ایشان
حرف بزنیم میتوانیم چندین ساعت سخنپراکنی کنیم در
حالی که در مورد نزدیکانمان که با ایشان زندگی کردهایم
چنین توانی را نداریم ،این نشان میدهد که امامحسین(ع)
ما امام حسینی است که با انگارههای ذهنی خود او را ساخته
و عاشقش شدهایم ،زیرا وقتی از کسی شناختی وجود ندارد
چگونه میتوان وی را دوست داشت؟ حال سئوال این است
که وقتی ما در مقابل یک کارش��ناس دینی که عمر خود
را در امور دینی صرف کرده اس��ت از امامحسین(ع) دفاع
کنیم و به گمان ما وی امامحسین(ع) جعلی ارائه میکند
پس میزان و معیار ما چیست و کیست؟

نگاهی به آخرین ساخته علی عطشانی

تیر «کاتیوشا» به قلب آقازادههای نوکسیه

بن��ای اصل��ی
مي�ز منتق�د
س��ینمای ایران را
زیر  -ژانر تقلبی س��ینمای اجتماعی در
برمیگی��رد و در ای��ن زی��ر  -ژان��ر
خودساخته ،موضوعات آنقدر دستهبندی
ش��ده و از پیش مشخص هستند که با
تماش��ای  4فیلم از سبد جشنواره فیلم
فجر میتوان ادعا کرد که موضوعاتی که
سینمای ایران در طول یکسال گذشته،
ب��دان پرداخت��ه ،ح��ول چ��ه مصائب
اجتماعی اس��ت و اغل��ب مصائب جنبه
مخالفخوانی سیاسی  -اجتماعی دارد.
بچ��ه کش��ی ،بچ��ه فروش��ی ،خیانت،
کالهب��رداری و ،...هر انگاره پلش��تی را
میتوان در سینمای اجتماعی دنبال کرد
و همواره ابعاد سینمایی به طرح راهکار
خالصه نخواهد ش��د و سینماگران کم
هنر همیشه طلبکار با ژستی عجیب در
برنامهه��ای س��ینمایی تلویزی��ون و
رسانههای مجازی و مکتوب ،حضور پیدا
میکند و با لحنی نیچهوار ادعا میکنند
ما فقط دردها را نشان میدهیم و راهکار
با دولتمردان و سران حکومتی است.
دیگر ژانر سینمای ایران ،کمدی است
که طبق عادت معمول س��ینمای ایران
اغلب کمدیها روی مدار اروتیسم حرکت
میکندونوعیابتذالعوامگرایانهسینمای
ایران را آلوده کرده است ،نمونهاش فیلم
کمدی هزارپاست که حاوی مهلکترین
و زنندهترین ش��وخیهای ممکن است.
حاال فیلم اجتماعی  -کمدی ساخته شود
که هم کمدی باش��د و هم به ارزشهای
اجتماعی گوشه چشمی داشته باشد ،باید
قدردان مولفش باشیم ،آن هم در روزگار
بیخالقیتی سینمای اجتماعی و کمدی.
«کاتیوش��ا» آخرین س��اخته علی
عطش��انی از چنین کیفیت��ی برخودار
اس��ت .یعنی کمدی اس��ت ،با نگرهای
ن و آسیبشناسی اجتماعی .بحران
کال 
آقازادهها طوری گریبان جامعه را گرفت ه
که یک مس��یر داس��تانی تازه انتقادی
میتواند تس��کینی فرهنگ محس��وب
ش��ود .فیلم در برهه زمانی اکران شده
است که بحران آقازادهها حاد شده است
و چالش «فرزندت کجاست؟» خروجی
اجتماعی این بحران است.
آقازادهها الزاما نباید پدر و مادری
سیاسی داشته باش��ند .آنها تولید یک

شرایط نابسامان اقتصادی  -اجتماعی
هس��تند و ب��ه چنان معضل��ی تبدیل
شدهاند که راهکاری برای برون رفت از
بحران آقازادهها نمیتوان پیدا کرد.
داس��تان فیل��م کاتیوش��ا بر خالف
مش��ی و روش س��ینمایی ای��ران برای
مبارزه با بح��ران آقازادهها عالوه بر طرح
موضوع ،راهکار ارائه میدهد .روایت فیلم
درباره «خلیل کاتیوش��ا» رزمنده دوران
دفاعمقدس اس��ت که به دلیل مبارزه با
فساد اداری از محل کارش اخراج شده ،به
اجبار و براساس رابطهای قدیمی با یکی
از همرزمانش ،با یک شرکت استخدام و
بکارگیری بادیگارد همکاری میکند .تنها
مورد س��ریعی که برای استخدام خلیل
پیدا میشود ،همکاری با مشایی است .اما
خلیل کاتیوشا اعتقاد دارد ،کار مشایی به
زودی تمام اس��ت و یک مورد بهتر برای
همکاری و حفاظ��ت برایش پیدا کنند.
تنها مورد قابل دسترس��ی آقازاده پولدار
معتادی به نام عرشیاست که خانودهاش
هنگام عید میخواهند برای مسافرت ،به
خارج از کشور بروند و خلیل کاتیوشا باید
مراقب عرش��یا (احمد مهرانفر) باش��د تا
دوباره به سراغ استعمال موادمخدر نرود.
دو شخصیت متفاوت ،از دو خواستگاه
اجتماعیمتفاوتوباسوگیریهایعجیب.
یکی رزمنده است که با ارزشهای آموخته
در جنگ ،زندگی میکند و دیگری زندگی
برای��ش چنان پوچ و بیمعنی اس��ت که
استعمال مواد مخدر تسکینش نمیدهد.
فیلم به خوبی آقازادههای طبقه نوکیسه و
تازه به دوران رسیده را به چالش میکشد.
این دو شخصیت در تقابل با یکدیگر قرار
میگیرند و دمل چرکین س��بک زندگی
آقازادهها روی پرده سینما میریزد.
فیلم اثر کاملی نیس��ت و فیلمنامه
ایرادات فراوانی دارد .از منظر دراماتیک،
فیلمنامه اس��تعمال س��ینمایی ندارد و
ب��ا چهارچوب محدود روایی بیش��تر به
یک تلهفیلم شباهت دارد .فیلم به هیچ
عنوان ریتم ندارد و مش��خص نیس��ت
تقابل خلیل و عرش��یا چرا از س��اختار
س��ه پردهای به��ره نمیب��رد و به یک
اثر کالس��یک نزدیک نمیشود .برخی
موقعیتها به ش��دت تکراری هستند و
در رابطه خلیل و عرشیا درنمیآیند .اما
فیلم به واسطه موقعیت خوبی که خلق

کرده میتوانست شبیه تمام کمدیهای
بازاری روی پرده باشد ،اما کارگردان از
تمام��ی صحنهها مراقب ک��رده تا فیلم
وقار داش��ته باش��د .اما حفظ این وقار
موجب شده ،عطشانی سکان کارگردانی
را برای هدایت فراموش کند و در عوض
فیل��م از مرزهای ابت��ذال عبور نکند ،تا
مبادا به دام کمدیهای جنسی مرسوم
اکران شده در چند وقت اخیر بیفتد.
آن وجه��ی که فیلم را زیبا میکند
تاثیرپذیری عرشیا از خلیل کاتیوشاست.
خلیل سابقا پسرخاله همراهی در جنگ
داشته که طی عملیاتی مفقود میشود
و زمان بازگش��ت پیکر احسان مصادف
میش��ود با زمانی که خلی��ل در خانه
عرش��یا مس��تقر اس��ت و آقازاده خان
برای اینکه تنها نماند مجبور میش��ود،
در مراس��م تشییع پیکر احسان شرکت
کن��د و تعریف رابطه خلیل با احس��ان
چنان روی عرش��یا تاثیر میگذارد که
در نخستین شب دفن پیکر احسان ،او
به خواب عرش��یا میآید و پیغامی را به
واسطه او به عرشیا میرساند.
اینبخش از فیلم و ریزبینی سازنده
در انتقال یک پیام و مفهوم ارزش��مند،
حس��اب فیلم کاتیوش��ا را از س��ایر آثار
مبتذل اکران ش��ده در س��الهای اخیر
جدا میکند .فیلم کنکاش اجتماعی قابل
تاملی را در متن دارد .عرشیا تحت تاثیر
خلی��ل قرار میگیرد و ب��ه نوعی تربیت
و تاثی��ر کوتاهمدت��ش بر آق��ازاده کمی
دیدگاههای عرش��یا را نس��بت به سبک
ی و ارزشهای خلیل تغییر میدهد.
زندگ 
اما فیلم با هم��ه ویژگیهای خاصی که
دارد ،پای��ان دلانگیزی ن��دارد و فیلم با
مهاجرت عرشیا به پایان میرسد و مسیر
زندگ��یاش تغییر نمیکن��د ،تنها تاثیر
میپذیرد آن هم برای دوره کوتاه مدتی.
این تاثیر با نمای حاضر شدن بر سر مزار
احسان نمایش داده میشود.
فیل��م کاتیوش��ا بن��ا ب��ه نگ��ره
نجیبانهاش نس��بت به رزمنده و شهدا
و ای��ده کمدی فوقالع��ادهاش با کمی
پرداخت در فیلمنامه میتوانست یکی
از آثار قابل اعتنای تاریخ س��ینما شود
که متاس��فانه مثل اغلب آثار سینمایی
یک ایده فوقالعاده خوب از دست رفت.
مشرق

ای��ن روزهــــ��ا
دنياي مجازي
درگاههایپرداخت
آنالین و ام��کان خرید کارتهای هدیه
ب��دون نظ��ارت موثر س��بب ش��ده تا
قماربازها از این طریق اقدام به جابجایی
پولهای حاصل از قمار کنند.
ای��ن روزه��ا فعالیته��ای اف��راد
متخلف و قمارب��از در فضای مجازی و
آن ه��م در پایتخت روبه افزایش یافته
است و با ایجاد س��ایتها و کانالهای
ش��رطبندی و قمار ،این عمل در بین
کاربران فضای مجازی و سایتها رواج
پیدا کرده است.
این نوع سایتها که مدعی پرداخت
جایزههای میلیونی به برندگان به وسیله
شرطبندی نتایج مسابقات لیگ فوتبال
هس��تند ،در س��ایت خود قسمتی را با
عنوان ثبتنام قرار دادهاند .افراد جهت
ش��رکت در پیشبین��ی نتای��ج ،بعد از
تکمیل و ارس��ال اطالعات در قس��مت
ثبتنام س��ایت ،ملزم به خرید فرمهای
مخصوصی هس��تند که هر کدام از این
فرمه��ا با مبلغ مش��خصی ب��ه فروش
میرسند و افراد قبل از شروع مسابقات،
نتای��ج احتمال��ی مورد نظ��ر را در فرم
مربوطه وارد و ارسال مینمایند.
ای��ن فرمه��ا از طریق س��ایتها و
درگاههای پرداخت الکترونیک بانکی قابل
دسترس افراد و کاربران شرکتکننده در
ش��رطبندیها قرار میگی��رد و کاربران
به راحتی با ثبتنام در این س��ایتها و
تکمیل فرایند ثبتن��ام و پرداخت وجه
از حساب خود به حساب شخص دیگر،
اقدام به قماربازی و شرطبندی میکنند.
افراد برای انجام ش��رطبندی و قمار
ابتدا وارد س��ایتهای شرطبندی شده و
با ورود به فهرست شرطبندی بازی مورد
نظر خود را انتخاب کرده و سپس با تعیین
مبلغ شرط آن را در سایت ثبت میکنند.
س��پس صفحهای برای کاربر باز میشود
که حاوی مشخصات و شماره حساب یک
فرد ناشناس است و با پرداخت اینترنتی
و جابهجایی پول از حساب شرکتکننده
به حساب صاحب شرطبندی ،مقدار وجه
مورد نظر از طریق درگاه بانکی و سایت
منتقل میشود.
ب��ا تحقیقات��ی ک��ه پلی��س فتا به
مدت چندین ماه در مورد س��ایتهای
ش��رطبندی و قمارب��از انج��ام داده،
مشخص شده است که در برخی موارد
پولهایی بالغ بر چند صد میلیون تومان
در طول یک هفته به حس��اب صاحبان
این سایتها واریز میگردد ،در حالی که
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امام صادق عليهالسالم:

كسى كه بهرهاى از دانش ندارد معنا ندارد كه
ديگران او را سعادتمند بدانند.
تحف العقول ص364

ننجون
خنده بر هر درد بیدرمان دواست

رئی�س کل بانک مرکزی :ذخای�ر ارزی ناموس
بانک مرکزی است.
به نظر شما اگر ذخایر ارزی بانک مرکزی ته بکشد
یا در اختیار واردکننده موز قرار بگیرد آن وقت بانک
مرکزی به کدام یک از گزینههای زیر تبدیل میشود؟

الف) بیلیاقت
ب) بیوجدان
ج) بیعقل
د) هیچکدام

ایض�ا رئیس کل بانک مرکزی :م�ا در نرخ بازار
ثانویه دخالت نمیکنیم.
با توج�ه به اینک�ه دخال�ت در ب�ازار ارز ثانویه از
ماموریتهایاصلیبانکمرکزیاستبهنظرشماایشان
در کدام یک از امور ضروری زیر دخالت خواهند کرد؟

الف) مناقشات هند و پاکستان
ب) دعوای زن و شوهر همسایه طبقه باال
ج) درگیری دو راننده برای تصاحب جای پارک
د) هیچکدام

همچنان رئیس کل بانک مرک�زی :روزانه بازار
را رصد میکنم.
ما از این انشا نتیجه میگیریم که ...

الف) ایشان خبر دارد که دالر به مرز دوازده هزار
تومان رسیده که همچنان میخندد.
ب) ایشان مطلع است که هر قطعه سکه به سه برابر
قیمت دو ماه پیش معامله میشود و باز میخندد.
ج) ایش��ان صدای شکستن استخوانهای مردم را
میشنود و همچنان میخندد.
د) ایش��ان در هر شرایطی میخندد چون میداند
خنده بر هر درد بیدرمان دواست.

کافه کتاب

کمتر از  8درصد این مبالغ بابت جایزه
به افرادی که نتایج را درست پیشبینی
کردهان��د پرداخت میش��ود .همچنین
براس��اس این تحقیقات ،بسیاری از این
س��ایتها با دس��ت کاری در فرمهای
پیشبینی نتای��ج و نح��وه امتیازدهی
ش��رکتکنندگان ،نتای��ج را در جهت
کسب سود بیشتر تغییر دادهاند.
این نکته قابل ذکر است که تاکنون
پیشبینی مسابقات خارجی باعث خارج
شدن مبالغ زیادی ارز از کشور شده است.
اقدامات بانک مرکزی ناخواسته باعث
تسهیل در پولشویی شده است
س��رهنگ ت��ورج کاظم��ی رئیس
پلی��س فتا ته��ران ب��زرگ در رابطه با
فعالیت قماربازها در سایتها و فضای
مجازی گفت :افرادی به صورت متفرقه
و انفرادی بدون تش��کیل باند یا گروه
اقدام به ش��رطبندی و قمار در فضای
مج��ازی کردهان��د .وی درب��اره نحوه
فعالیت افراد قمارباز در فضای مجازی
گفت :این اف��راد با خرید دیتا بیسها،
ه��م در داخ��ل کش��ور و ه��م خارج
کش��ور اقدام به راه اندازی سایتهای
شرطبندی و قمار میکنند.
رئی��س پلی��س فتا ته��ران بزرگ
در ادامه از تش��کیل پرونده برای افراد
متخلف در این زمینه خبر داد و گفت:
تعداد زیادی از متخلفان در این حوزه
شناسایی و دستگیر شدهاند و رسیدگی
به پروندههای دیگ��ر متخلفان در این
رابطه در حال انجام و بررسی است.
وی در رابط��ه ب��ا انجام تخلفهای
ای��ن چنینی در فضای مج��ازی گفت:
هیچ قانون��ی در این رابطه وجود ندارد،
چراک��ه هموطن��ان با اراده و خواس��ت
خود اقدام به شرکت در این سایتهای
شرطبندی میکنند و در صورت انجام
کالهبرداری از نظ��ر قانون فرد متضرر
نمیتواند به اموال خود دست پیدا کند؛
لذا ما به تمام هموطنان توصیه میکنیم
که از ورود به هرگونه سایت و کانالهای
شرطبندی در فضای مجازی خودداری
کنند ،چون این عمل هم از نظر شرع و
هم از نظر قانون جرم محس��وب شده و
خالف واقع است.

قائممقام رئیس ستاد بازسازی
گردشــــگر
عتبات عالیات در امور اربعین ،از
راهاندازی سامانه اینترنتی ثبتنام موکبها خبر داد.
جمش��ید گودرزی افزود :سامانه ثبت موکبها
به نشانی اینترنتی  www.mokeb.orgبا هدف
س��اماندهی امور ،تسهیل ش��رایط برای موکبها،
جلوگیری از هدررفت منابع و تامین زیرساختهای
موردنیاز موکبها راهاندازی شد.
وی ضمن دعوت از تمام��ی متقاضیان برپایی
موک��ب برای ثبتن��ام در ای��ن س��امانه گفت :به
ثبتکنندگان پس از بررسی مدارک ،پروانه(مجوز)
ویژه موکبداری ارائه میشود.
قائممقام رئیس س��تاد بازسازی عتبات عالیات
در ام��ور اربعی��ن تصریح کرد :ارائ��ه ویزای رایگان
ب��ه خادمان موکبها ،کمک در ارس��ال محمولهها
به ع��راق ،ارائه توصیههای ض��روری به موکبها و
زائران ،امکان گزارش��گیری و س��اماندهی آماری و
...ازجمله تس��هیالتی است که ثبتنام کنندگان در
این سامانه از آنها بهرهمند میشوند.
وی خاطرنش��ان کرد :براس��اس مصوبه ستاد
مرک��زی اربعی��ن حس��ینی ،مس��ئولیت کمیت��ه
مش��ارکتهای مردمی ،اس��کان و تغذیه اربعین به
ستاد بازسازی عتبات عالیات واگذار شده است.
قائممقام رئیس س��تاد بازسازی عتبات عالیات
در امور اربعین گفت :عالقهمندان به فیض مشارکت
در میزبانی زائران اربعین حسینی میتوانند نذورات
خود را به هر میزان دلخواه از طریق ش��مارهگیری
کد  *۷۸۰*۱۰۴۰#اهدا کنند.

کتاب صوتی «قصههای مجید»
رونمایی میشود

آیی��ن رونمایی از کتاب صوتی «قصههای مجید»
روز جمعه  ۱۶ش��هریورماه در خان��ه هنرمندان ایران
برگزار خواهد شد.
ای��ن کتاب اثری خاطرهانگیز از هوش��نگ مرادی
آفرینش
ِ
کرمانی اس��ت که نزدیک به پنجاه س��ال از
آن میگذرد و تاکنون جدای از چاپ دستمنایه تولید
چند اثر تلویزیونی و سینمایی نیز بوده است.
در ای��ن مراس��م که همزمان با روز تولد هوش��نگ
مرادیکرمان��ی و با حضور وی و مهدی پاکدل ،گوینده
قصههای مجید ،مهدی زارع ،آهنگساز و و جمعی از اهالی
فرهنگ و هنر و ادب برگزار میشود ،دستاندرکاران این
اثر از مجید و خاطراتِ خلق آن خواهند گفت.
اجرای زنده بخش��ی از موس��یقی این اثر از دیگر
برنامهه��ای مراس��م رونمایی خواهد ب��ود .این برنامه
به همت موسس��ه «نوین کت��اب گویا» روز جمعه ۱۶
ش��هریورماه ساعت  ،۱۷در سالن اس��تاد شهناز خانه
هنرمندان ایران برگزار میشود.
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ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ
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ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ 97/6/13

قمار آنالین بانکها

سامانه ثبت موکبهای اربعین
راهاندازی شد

»ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ «

ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 97/6/11

امکانات عجیبی که بانک مرکزی در اختیار قماربازها میگذارد!

ﺣﻀﺮﺕ ﭘﻮﺭ – ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ

کاظم��ی در رابط��ه ب��ا تعامالت و
جلس��ات برگزار ش��ده با بانک مرکزی
درخصوص این موض��وع گفت :یکی از
روشه��ای تخلف افراد اق��دام به قمار
و ش��رطبندی از طری��ق درگاهه��ای
پرداخت وجه بانکها اس��ت ،در روش
دیگر افراد قمارب��از با خرید کارتهای
هدی��ه و از طریق پوله��ای واریزی به
بانکه��ا جهت تامین کارتهای هدیه،
عمل قمار را انج��ام میدهند که خود
ناخواس��ته عمل��ی اس��ت ک��ه موجب
تسهیل پولشویی شده است .وی افزود:
در جلسات برگزار شده میان پلیس فتا
و بانک مرکزی ابالغاتی انجام ش��ده تا
در ص��ورت امکان تا جای��ی که امکان
مدیری��ت وج��ود دارد اقداماتی جهت
جلوگیری از این عمل انجام ش��ود تا از
تسهیل پولشویی نیز جلوگیری شود.

برخی بانکهای کشور با سایتهای
قمارباز همکاری داشتهاند
سیدحسن حسینیشاهرودی عضو
هیئ��ت رئیس��ه کمیس��یون اقتصادی
مجلس ش��ورای اس�لامی در رابطه با
قمارخانهه��ای الکترونیک��ی میگوید:
نباید برخی از سوءاستفادهکنندگان به
بهانه تس��هیل مبادالت مالی در فضای
مجازی زمین��ه ایج��اد قمارخانههای
الکترونیک��ی را فراهم کنن��د .بانکها
باید تدابیر الزم را اتخاذ کنند و تنها به
س��ایتهای دارای مجوز در زمینههای
مختلف درگاه بانکی ارائه دهند.
حسینی شاهرودی افزود :براساس
اظه��ارات پلیس فتا برخ��ی بانکهای
کش��ور ب��ا س��ایت هایی ک��ه فعالیت
قمارب��ازی دارند ،همکاری داش��تهاند
که مس��ئوالن بانکی باید در این زمینه
پاس��خگو باش��ند .وی افزود :مسئوالن
ذی ربط در زمینه فضای مجازی کشور،
باید فعالیتهای سایتهای مختلف را
رصد کنن��د و از فعالیت قمارخانههای
اینترنتی جلوگیری کنند.
عض��و هیئت رئیس��ه کمیس��یون
اقتص��ادی مجلس در پای��ان افزود :در
هرصورت باید برنامههایی برای کنترل
کالهبرداریهای اینترنتی در دس��تور
باشگاه خبرنگاران
کار باشد.

جزئیات اجرای قانون جدید
کسر خدمت ایثارگری

جانش��ین س��ازمان وظیف��ه
زي�ر پـرچ�م
عمومی ناج��ا جزئیات اجرای
قانون جدید کسر خدمت ایثارگری را تشریح کرد.
سردار ابراهیم کریمی اظهار داشت :دستورالعمل
اجرایی بند(د) ماده  88قانون برنامه شش��م توسعه
به س��ازمان وظیفه عمومی اب�لاغ و به ازای یک ماه
جبهه،یک درصد جانبازی و یک ماه اسارت والدین
 12،روز کسرخدمت به مشموالن تعلق میگیرد.
وی افزود :در راس��تای اجرای این قانون ،طبق
مصوبه قبلی که با هماهنگی مجلس شورای اسالمی
صورت گرفت ،س��االنه بیس��ت هزار نفر از واجدین
شرایط کسرخدمت ایثارگری که دارای امتیاز  28و
 29میباشند ،با مراجعه به دفاترخدمات الکترونیک
انتظامی و ارائه مدارک مربوطه ،امکان بهرهمندی از
معافیت را خواهند داشت اما با توجه به تعداد باالی
ایثارگران ،با پیگیریهای صورت گرفته از مجلس،
امکان اینک��ه تمامی ایثارگ��ران بتوانن��د از قانون
کسرخدمت ایثارگری بهرهمند شوند فراهم شد.
کریمی بیان کرد :به منظور تس��ریع در اس��تفاده
از کسرخدمت برای س��ربازان در حال خدمت ،اولویت
بهرهمن��دی از این امتیاز با مش��موالن حین خدمت
میباشد و س��ایر واجدین ش��رایط در صورت ورود به
خدمت سربازی میتوانند از کسرخدمت استفاده کنند.
وی خاطرنش��ان ک��رد :متقاضیان برای کس��ب
اطالعات بیشتر میتوانند از طریق پایگاه اطالعرسانی
سازمان به نشانی  ،vazifeh.police.irسامانه تلفن
گویا به شماره 096480و یا سامانه پیامک به شماره
 110206010از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

