
خنده بر هر درد بی درمان 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 گزینه های زیر تبدیل می شود؟

الف(بیلیاقت
ب(بیوجدان

ج(بیعقل
د(هیچکدام

ایض�ا رئیس کل بانک مرکزی: م�ا در نرخ بازار 
ثانویه دخالت نمی کنیم.

با توج�ه به اینک�ه دخال�ت در ب�ازار ارز ثانویه از 
ماموریت های اصلی بانک مرکزی است به نظر شما ایشان 

در کدام یک از امور ضروری زیر دخالت خواهند کرد؟
الف(مناقشاتهندوپاکستان

ب(دعوایزنوشوهرهمسایهطبقهباال
ج(درگیریدورانندهبرایتصاحبجایپارک

د(هیچکدام
همچنان رئیس کل بانک مرک�زی: روزانه بازار 

را رصد می کنم.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف(ایشانخبرداردکهدالربهمرزدوازدههزار
تومانرسیدهکههمچنانمیخندد.

ب(ایشانمطلعاستکههرقطعهسکهبهسهبرابر
قیمتدوماهپیشمعاملهمیشودوبازمیخندد.

ج(ایش��انصدایشکستناستخوانهایمردمرا
میشنودوهمچنانمیخندد.

د(ایش��اندرهرشرایطیمیخنددچونمیداند
خندهبرهردردبیدرماندواست.

ننجون

 کتاب صوتی »قصه های مجید« 
رونمایی می شود

آیی��نرونماییازکتابصوتی»قصههایمجید«
روزجمعه۱۶ش��هریورماهدرخان��ههنرمندانایران

برگزارخواهدشد.
ای��نکتاباثریخاطرهانگیزازهوش��نگمرادی
کرمانیاس��تکهنزدیکبهپنجاهس��الازآفرینِش
آنمیگذردوتاکنونجدایازچاپدستمنایهتولید

چنداثرتلویزیونیوسینمایینیزبودهاست.
درای��نمراس��مکههمزمانباروزتولدهوش��نگ
مرادیکرمان��یوباحضورویومهدیپاکدل،گوینده
قصههایمجید،مهدیزارع،آهنگسازووجمعیازاهالی
فرهنگوهنروادببرگزارمیشود،دستاندرکاراناین

اثرازمجیدوخاطراِتخلقآنخواهندگفت.
اجرایزندهبخش��یازموس��یقیایناثرازدیگر
برنامهه��ایمراس��مرونماییخواهدب��ود.اینبرنامه
بههمتموسس��ه»نوینکت��ابگویا«روزجمعه۱۶
ش��هریورماهساعت۱۷،درسالناس��تادشهنازخانه

هنرمندانایرانبرگزارمیشود.
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روزه������ا ای��ن مجازي درگاههایپرداختدنیاي 
آنالینوام��کانخریدکارتهایهدیه
ب��دوننظ��ارتموثرس��ببش��دهتا
قماربازهاازاینطریقاقدامبهجابجایی

پولهایحاصلازقمارکنند.
ای��نروزه��افعالیته��ایاف��راد
متخلفوقمارب��ازدرفضایمجازیو
آنه��مدرپایتختروبهافزایشیافته
استوباایجادس��ایتهاوکانالهای
ش��رطبندیوقمار،اینعملدربین
کاربرانفضایمجازیوسایتهارواج

پیداکردهاست.
ایننوعسایتهاکهمدعیپرداخت
جایزههایمیلیونیبهبرندگانبهوسیله
شرطبندینتایجمسابقاتلیگفوتبال
هس��تند،درس��ایتخودقسمتیرابا
عنوانثبتنامقراردادهاند.افرادجهت
ش��رکتدرپیشبین��ینتای��ج،بعداز
تکمیلوارس��الاطالعاتدرقس��مت
ثبتنامس��ایت،ملزمبهخریدفرمهای
مخصوصیهس��تندکههرکدامازاین
فرمه��ابامبلغمش��خصیب��هفروش
میرسندوافرادقبلازشروعمسابقات،
نتای��جاحتمال��یموردنظ��ررادرفرم

مربوطهواردوارسالمینمایند.
ای��نفرمه��اازطریقس��ایتهاو
درگاههایپرداختالکترونیکبانکیقابل
دسترسافرادوکاربرانشرکتکنندهدر
ش��رطبندیهاقرارمیگی��ردوکاربران
بهراحتیباثبتنامدراینس��ایتهاو
تکمیلفرایندثبتن��اموپرداختوجه
ازحسابخودبهحسابشخصدیگر،
اقدامبهقماربازیوشرطبندیمیکنند.
افرادبرایانجامش��رطبندیوقمار
ابتداواردس��ایتهایشرطبندیشدهو
باورودبهفهرستشرطبندیبازیمورد
نظرخودراانتخابکردهوسپسباتعیین
مبلغشرطآنرادرسایتثبتمیکنند.
س��پسصفحهایبرایکاربربازمیشود
کهحاویمشخصاتوشمارهحسابیک
فردناشناساستوباپرداختاینترنتی
وجابهجاییپولازحسابشرکتکننده
بهحسابصاحبشرطبندی،مقداروجه
موردنظرازطریقدرگاهبانکیوسایت

منتقلمیشود.
ب��اتحقیقات��یک��هپلی��سفتابه
مدتچندینماهدرموردس��ایتهای
داده، انج��ام قمارب��از و ش��رطبندی
مشخصشدهاستکهدربرخیموارد
پولهاییبالغبرچندصدمیلیونتومان
درطولیکهفتهبهحس��ابصاحبان
اینسایتهاواریزمیگردد،درحالیکه

کمتراز8درصداینمبالغبابتجایزه
بهافرادیکهنتایجرادرستپیشبینی
کردهان��دپرداختمیش��ود.همچنین
براس��اساینتحقیقات،بسیاریازاین
س��ایتهابادس��تکاریدرفرمهای
پیشبینینتای��جونح��وهامتیازدهی
ش��رکتکنندگان،نتای��جرادرجهت

کسبسودبیشترتغییردادهاند.
ایننکتهقابلذکراستکهتاکنون
پیشبینیمسابقاتخارجیباعثخارج
شدنمبالغزیادیارزازکشورشدهاست.

اقدامات بانک مرکزی ناخواسته باعث 
تسهیل در پولشویی شده است

س��رهنگت��ورجکاظم��یرئیس
پلی��سفتاته��رانب��زرگدررابطهبا
فعالیتقماربازهادرسایتهاوفضای
مجازیگفت:افرادیبهصورتمتفرقه
وانفرادیبدونتش��کیلباندیاگروه
اقدامبهش��رطبندیوقماردرفضای
مج��ازیکردهان��د.ویدرب��ارهنحوه
فعالیتافرادقماربازدرفضایمجازی
گفت:ایناف��رادباخریددیتابیسها،
ه��مدرداخ��لکش��وروه��مخارج
کش��وراقدامبهراهاندازیسایتهای

شرطبندیوقمارمیکنند.
رئی��سپلی��سفتاته��رانبزرگ
درادامهازتش��کیلپروندهبرایافراد
متخلفدراینزمینهخبردادوگفت:
تعدادزیادیازمتخلفاندراینحوزه
شناساییودستگیرشدهاندورسیدگی
بهپروندههایدیگ��رمتخلفاندراین

رابطهدرحالانجاموبررسیاست.
ویدررابط��هب��اانجامتخلفهای
ای��نچنینیدرفضایمج��ازیگفت:
هیچقانون��یدراینرابطهوجودندارد،
چراک��ههموطن��انباارادهوخواس��ت
خوداقدامبهشرکتدراینسایتهای
شرطبندیمیکنندودرصورتانجام
کالهبرداریازنظ��رقانونفردمتضرر
نمیتواندبهاموالخوددستپیداکند؛
لذامابهتمامهموطنانتوصیهمیکنیم
کهازورودبههرگونهسایتوکانالهای
شرطبندیدرفضایمجازیخودداری
کنند،چوناینعملهمازنظرشرعو
همازنظرقانونجرممحس��وبشدهو

خالفواقعاست.

کاظم��یدررابط��هب��اتعامالتو
جلس��اتبرگزارش��دهبابانکمرکزی
درخصوصاینموض��وعگفت:یکیاز
روشه��ایتخلفافراداق��دامبهقمار
وش��رطبندیازطری��قدرگاهه��ای
پرداختوجهبانکهااس��ت،درروش
دیگرافرادقمارب��ازباخریدکارتهای
هدی��هوازطریقپوله��ایواریزیبه
بانکه��اجهتتامینکارتهایهدیه،
عملقمارراانج��اممیدهندکهخود
ناخواس��تهعمل��یاس��تک��هموجب
تسهیلپولشوییشدهاست.ویافزود:
درجلساتبرگزارشدهمیانپلیسفتا
وبانکمرکزیابالغاتیانجامش��دهتا
درص��ورتامکانتاجای��یکهامکان
مدیری��توج��وددارداقداماتیجهت
جلوگیریازاینعملانجامش��ودتااز

تسهیلپولشویینیزجلوگیریشود.

برخی بانک های کشور با سایت های 
قمارباز همکاری داشته اند

سیدحسنحسینیشاهرودیعضو
هیئ��ترئیس��هکمیس��یوناقتصادی
مجلسش��ورایاس��المیدررابطهبا
قمارخانهه��ایالکترونیک��یمیگوید:
نبایدبرخیازسوءاستفادهکنندگانبه
بهانهتس��هیلمبادالتمالیدرفضای
قمارخانههای ایج��اد زمین��ه مجازی
الکترونیک��یرافراهمکنن��د.بانکها
بایدتدابیرالزمرااتخاذکنندوتنهابه
س��ایتهایدارایمجوزدرزمینههای

مختلفدرگاهبانکیارائهدهند.
حسینیشاهرودیافزود:براساس
اظه��اراتپلیسفتابرخ��یبانکهای
کش��ورب��اس��ایتهاییک��هفعالیت
قمارب��ازیدارند،همکاریداش��تهاند
کهمس��ئوالنبانکیبایددراینزمینه
پاس��خگوباش��ند.ویافزود:مسئوالن
ذیربطدرزمینهفضایمجازیکشور،
بایدفعالیتهایسایتهایمختلفرا
رصدکنن��دوازفعالیتقمارخانههای

اینترنتیجلوگیریکنند.
عض��وهیئترئیس��هکمیس��یون
اقتص��ادیمجلسدرپای��انافزود:در
هرصورتبایدبرنامههاییبرایکنترل
کالهبرداریهایاینترنتیدردس��تور

کارباشد. باشگاه خبرنگاران

اصل��ی بن��ای منتق�د س��ینمایایرانرامی�ز 
زیر-ژانرتقلبیس��ینمایاجتماعیدر
ژان��ر - زی��ر ای��ن در و برمیگی��رد
خودساخته،موضوعاتآنقدردستهبندی
ش��دهوازپیشمشخصهستندکهبا
تماش��ای4فیلمازسبدجشنوارهفیلم
فجرمیتوانادعاکردکهموضوعاتیکه
سینمایایراندرطولیکسالگذشته،
ب��دانپرداخت��ه،ح��ولچ��همصائب
اجتماعیاس��تواغل��بمصائبجنبه
مخالفخوانیسیاسی-اجتماعیدارد.
بچ��هکش��ی،بچ��هفروش��ی،خیانت،
کالهب��رداریو...،هرانگارهپلش��تیرا
میتواندرسینمایاجتماعیدنبالکرد
وهموارهابعادسینماییبهطرحراهکار
خالصهنخواهدش��دوسینماگرانکم
هنرهمیشهطلبکارباژستیعجیبدر
و تلویزی��ون س��ینمایی برنامهه��ای
رسانههایمجازیومکتوب،حضورپیدا
میکندوبالحنینیچهوارادعامیکنند
مافقطدردهارانشانمیدهیموراهکار

بادولتمردانوسرانحکومتیاست.
دیگرژانرسینمایایران،کمدیاست
کهطبقعادتمعمولس��ینمایایران
اغلبکمدیهارویمداراروتیسمحرکت
میکندونوعیابتذالعوامگرایانهسینمای
ایرانراآلودهکردهاست،نمونهاشفیلم
کمدیهزارپاستکهحاویمهلکترین
وزنندهترینش��وخیهایممکناست.
حاالفیلماجتماعی-کمدیساختهشود
کههمکمدیباش��دوهمبهارزشهای
اجتماعیگوشهچشمیداشتهباشد،باید
قدردانمولفشباشیم،آنهمدرروزگار
بیخالقیتیسینمایاجتماعیوکمدی.
»کاتیوش��ا«آخرینس��اختهعلی
عطش��انیازچنینکیفیت��یبرخودار
اس��ت.یعنیکمدیاس��ت،بانگرهای
کالنوآسیبشناسیاجتماعی.بحران
آقازادههاطوریگریبانجامعهراگرفته
کهیکمس��یرداس��تانیتازهانتقادی
میتواندتس��کینیفرهنگمحس��وب
ش��ود.فیلمدربرههزمانیاکرانشده
استکهبحرانآقازادههاحادشدهاست
وچالش»فرزندتکجاست؟«خروجی

اجتماعیاینبحراناست.
آقازادههاالزامانبایدپدرومادری
سیاسیداشتهباش��ند.آنهاتولیدیک

شرایطنابساماناقتصادی-اجتماعی
هس��تندوب��هچنانمعضل��یتبدیل
شدهاندکهراهکاریبرایبرونرفتاز

بحرانآقازادههانمیتوانپیداکرد.
داس��تانفیل��مکاتیوش��ابرخالف
مش��یوروشس��ینماییای��رانبرای
مبارزهبابح��رانآقازادههاعالوهبرطرح
موضوع،راهکارارائهمیدهد.روایتفیلم
درباره»خلیلکاتیوش��ا«رزمندهدوران
دفاعمقدساس��تکهبهدلیلمبارزهبا
فساداداریازمحلکارشاخراجشده،به
اجباروبراساسرابطهایقدیمیبایکی
ازهمرزمانش،بایکشرکتاستخدامو
بکارگیریبادیگاردهمکاریمیکند.تنها
موردس��ریعیکهبرایاستخدامخلیل
پیدامیشود،همکاریبامشاییاست.اما
خلیلکاتیوشااعتقاددارد،کارمشاییبه
زودیتماماس��تویکموردبهتربرای
همکاریوحفاظ��تبرایشپیداکنند.
تنهاموردقابلدسترس��یآقازادهپولدار
معتادیبهنامعرشیاستکهخانودهاش
هنگامعیدمیخواهندبرایمسافرت،به
خارجازکشوربروندوخلیلکاتیوشاباید
مراقبعرش��یا)احمدمهرانفر(باش��دتا
دوبارهبهسراغاستعمالموادمخدرنرود.

دوشخصیتمتفاوت،ازدوخواستگاه
اجتماعیمتفاوتوباسوگیریهایعجیب.
یکیرزمندهاستکهباارزشهایآموخته
درجنگ،زندگیمیکندودیگریزندگی
برای��شچنانپوچوبیمعنیاس��تکه
استعمالموادمخدرتسکینشنمیدهد.
فیلمبهخوبیآقازادههایطبقهنوکیسهو
تازهبهدورانرسیدهرابهچالشمیکشد.
ایندوشخصیتدرتقابلبایکدیگرقرار
میگیرندودملچرکینس��بکزندگی

آقازادههارویپردهسینمامیریزد.
فیلماثرکاملینیس��توفیلمنامه
ایراداتفراوانیدارد.ازمنظردراماتیک،
فیلمنامهاس��تعمالس��ینمایینداردو
ب��اچهارچوبمحدودرواییبیش��تربه
یکتلهفیلمشباهتدارد.فیلمبههیچ
عنوانریتمنداردومش��خصنیس��ت
تقابلخلیلوعرش��یاچراازس��اختار
س��هپردهایبه��رهنمیب��ردوبهیک
اثرکالس��یکنزدیکنمیشود.برخی
موقعیتهابهش��دتتکراریهستندو
دررابطهخلیلوعرشیادرنمیآیند.اما
فیلمبهواسطهموقعیتخوبیکهخلق

کردهمیتوانستشبیهتمامکمدیهای
بازاریرویپردهباشد،اماکارگرداناز
تمام��یصحنههامراقبک��ردهتافیلم
وقارداش��تهباش��د.اماحفظاینوقار
موجبشده،عطشانیسکانکارگردانی
رابرایهدایتفراموشکندودرعوض
فیل��مازمرزهایابت��ذالعبورنکند،تا
مبادابهدامکمدیهایجنسیمرسوم

اکرانشدهدرچندوقتاخیربیفتد.
آنوجه��یکهفیلمرازیبامیکند
تاثیرپذیریعرشیاازخلیلکاتیوشاست.
خلیلسابقاپسرخالههمراهیدرجنگ
داشتهکهطیعملیاتیمفقودمیشود
وزمانبازگش��تپیکراحسانمصادف
میش��ودبازمانیکهخلی��لدرخانه
عرش��یامس��تقراس��توآقازادهخان
برایاینکهتنهانماندمجبورمیش��ود،
درمراس��متشییعپیکراحسانشرکت
کن��دوتعریفرابطهخلیلبااحس��ان
چنانرویعرش��یاتاثیرمیگذاردکه
درنخستینشبدفنپیکراحسان،او
بهخوابعرش��یامیآیدوپیغامیرابه

واسطهاوبهعرشیامیرساند.
اینبخشازفیلموریزبینیسازنده
درانتقالیکپیامومفهومارزش��مند،
حس��ابفیلمکاتیوش��اراازس��ایرآثار
مبتذلاکرانش��دهدرس��الهایاخیر
جدامیکند.فیلمکنکاشاجتماعیقابل
تاملیرادرمتندارد.عرشیاتحتتاثیر
خلی��لقرارمیگیردوب��هنوعیتربیت
وتاثی��رکوتاهمدت��شبرآق��ازادهکمی
دیدگاههایعرش��یارانس��بتبهسبک
زندگیوارزشهایخلیلتغییرمیدهد.
امافیلمباهم��هویژگیهایخاصیکه
دارد،پای��اندلانگیزین��داردوفیلمبا
مهاجرتعرشیابهپایانمیرسدومسیر
زندگ��یاشتغییرنمیکن��د،تنهاتاثیر
میپذیردآنهمبرایدورهکوتاهمدتی.
اینتاثیربانمایحاضرشدنبرسرمزار

احساننمایشدادهمیشود.
نگ��ره ب��ه بن��ا کاتیوش��ا فیل��م
نجیبانهاشنس��بتبهرزمندهوشهدا
وای��دهکمدیفوقالع��ادهاشباکمی
پرداختدرفیلمنامهمیتوانستیکی
ازآثارقابلاعتنایتاریخس��ینماشود
کهمتاس��فانهمثلاغلبآثارسینمایی
یکایدهفوقالعادهخوبازدسترفت.

 مشرق

امام صادق علیه السالم:
کسیکهبهرهایازدانشنداردمعنانداردکه

دیگراناوراسعادتمندبدانند.
تحف العقول ص364

عرصه ای که همه 
همه چیز آن را می دانند

فرهاد مال امینی

وان مهدی موعود )عج( دبیر مجمع پیر

چندیستکهیکفایلتصویریکهدرواقعبریده
شدهییکبرنامهصداوسیمایجمهوریاسالمیایران
اس��تدرفضایمجازیدس��تبهدستمیشود.این
فای��لمانندهرکنشفرهنگی-اجتماعیدیگرتبعات
خاصخ��ودراداردومیت��وانازآننتایجمتفاوتو
رنگارنگ��یبهدس��تآورد،ایننوش��تاردرپیتحلیل
واکنشهایبرخیکاربرانفضایمجازیبهفایلمورد
بحثاس��ت.درفایلچهصحبتیبیانمیشودکهاین

مقدارعکسالعملرادرپیدارد؟
برنامهبادوکارشناساجرامیشودکهیکیازاین
کارشناسانمیگوید:امامحسین)ع(زندگیمرفهیرا
برایخانوادهخودترتیبدادهبودلیکنخودازمواهب
آنبهرهنمیب��ردومانندافرادفقیرزندگیمیکردند،
دراینراس��تاداس��تانیرانیزنقلمیکن��د.اینبیان
کارشناسیبهمذاقبسیاریازافرادخوشنیامدهاست
ودربخشنظرات،بهتوهیننس��بتبهاینکارشناس
روحان��یپرداختهان��د،نکتهایکهموردنظ��رنگارنده
اس��ت،همینتوهینهاوتخریبهاس��ت.سوالاصلی
ایناس��تکهچراافرادیکجامعهبدوندانستنحتی
ابتداییتری��نمطالبیکموضوعدرص��ددتوهینبه

کسیبربیایندکهدرموضوعکارشناساست؟!
آنچهبهذهننگارندهمتبادرمیشودایناستکه

مردمجامعهمااحساسمیکنندهمهچیزرامیدانند
خصوص��ادرمباحثدینی،یعن��یعلیرغماینکهدین
درجامعهم��امدعیانفراوانیداردولیخودمردمنیز

مدعایهمهچیزدانیدرمورددینرادارند.
اگربخواهیمدرموردهمانبرنامهوبازخوردهایش
بحثکنیمبایدگفتاینکهمردمکارش��ناسرامتهم
بهجع��لحدی��ثوتخریبچه��رهامامحس��ین)ع(
میکردندایندرجاییاستکهحتمابسیاریازمردم
ابتداییترینمباحثحدیثشناسیرانمیدانندواصال
انتظارینیس��تووجودنداردکهبدانندولیمتاسفانه
ب��هخوداجازهاظهارنظ��رآنهمتندوهمراهباتهمت
میدهند،برفرضهمکهس��خنانآنکارشناسخالی
ازایرادنبودهباشدبازهمعموممردمچگونهمیتوانند

درموردیکموضوعتخصصینظربدهند.
ازس��ویدیگرهمی��نبیاطالعبودنمانس��بتبه
زندگیوافکارواعمالب��زرگانخودموجباینرفتارها
میش��ود،حقیتایناس��تکهمادرموردبزرگانیچون
امامحسین)ع(چقدرمطالعهداریم،میتوانگفتتقریبا
هیچ،پسچگونهاستکهاگرازمابخواهنددرموردایشان
حرفبزنیممیتوانیمچندینساعتسخنپراکنیکنیمدر
حالیکهدرموردنزدیکانمانکهباایشانزندگیکردهایم
چنینتوانیرانداریم،ایننشانمیدهدکهامامحسین)ع(
ماامامحسینیاستکهباانگارههایذهنیخوداوراساخته
وعاشقششدهایم،زیراوقتیازکسیشناختیوجودندارد
چگونهمیتوانویرادوستداشت؟حالسئوالایناست
کهوقتیمادرمقابلیککارش��ناسدینیکهعمرخود
رادراموردینیصرفکردهاس��تازامامحسین)ع(دفاع
کنیموبهگمانماویامامحسین)ع(جعلیارائهمیکند

پسمیزانومعیارماچیستوکیست؟

زاویه دید

«آگهى مناقصه عمومى نوبت دوم »

 شهردارى  اروميه در نظر دارد باستناد ماده 5 آئين نامه معامالتى و اعتبارات مصوب سال 97 ، نسبت به اجراى عمليات جدول گذارى از كوى ساالر -  
دين پرست – المهدى – محمد آباد – پشت فنى حرفه اى  و شهرك گلمان را برابر شرايط خصوصى ، مشخصات فنى ، برآورد اوليه ، نقشه هاى اجرايى و 
 اسناد منضم به مدارك مناقصه با مبلغ اوليه 5/000/000/000 ريال (پنج ميليارد ريال) بر اساس فهرست بهاء ابنيه سال 97 و با ضريب باال سرى 1/41 و ضريب
 منطقه اى 1/05 با تجهيز كارگاه بصورت مقطوع و با اعمال تعديل بر اساس بخشنامه هاى شامله سازمان مديريت برنامه ريزى استاندارى در مدت 5 ماه شمسى 
توسط پيمانكاران مجاز تشخيص صالحيت شده و داراى ظرفيت معاونت برنامه ريزى استاندارى اقدام نمايد از پيمانكاران واجد شرايط در رشته ابنيه كه مايل به 
همكارى هستند درخواست ميشود جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد و پاكتهاى مناقصه همه روزه تا آخر وقت ادارى روز شنبه مورخه 97/6/24 به 

امور قراردادهاى شهردارى منطقه 2 واقع در خيابان مدنى 3 جنب آتش نشانى و يا به سايت شهردارى به آدرس www.urmia.ir مراجعه فرمايند. 
نوبت اول 97/6/11

حضرت پور – شهردار اروميه نوبت دوم 97/6/13

ت اول
نوب

شهردارى اروميه

امکانات عجیبی که بانک مرکزی در اختیار قمارباز ها می گذارد!

قمارآنالینبانکها

نگاهی به آخرین ساخته علی عطشانی

تیر»کاتیوشا«بهقلبآقازادههاینوکسیه

 جزئیات اجرای قانون جدید 
کسر خدمت ایثارگری

وظیف��ه س��ازمان جانش��ین پ�رچ�م عمومیناج��اجزئیاتاجرایزی�ر 
قانونجدیدکسرخدمتایثارگریراتشریحکرد.
سردارابراهیمکریمیاظهارداشت:دستورالعمل
اجراییبند)د(ماده88قانونبرنامهشش��متوسعه
بهس��ازمانوظیفهعمومیاب��الغوبهازاییکماه
جبهه،یکدرصدجانبازیویکماهاسارتوالدین

،۱2روزکسرخدمتبهمشموالنتعلقمیگیرد.
ویافزود:درراس��تایاجرایاینقانون،طبق
مصوبهقبلیکهباهماهنگیمجلسشورایاسالمی
صورتگرفت،س��االنهبیس��تهزارنفرازواجدین
شرایطکسرخدمتایثارگریکهدارایامتیاز28و
29میباشند،بامراجعهبهدفاترخدماتالکترونیک
انتظامیوارائهمدارکمربوطه،امکانبهرهمندیاز
معافیتراخواهندداشتاماباتوجهبهتعدادباالی
ایثارگران،باپیگیریهایصورتگرفتهازمجلس،
امکاناینک��هتمامیایثارگ��رانبتوانن��دازقانون

کسرخدمتایثارگریبهرهمندشوندفراهمشد.
کریمیبیانکرد:بهمنظورتس��ریعدراس��تفاده
ازکسرخدمتبرایس��ربازاندرحالخدمت،اولویت
بهرهمن��دیازاینامتیازبامش��موالنحینخدمت
میباشدوس��ایرواجدینش��رایطدرصورتورودبه
خدمتسربازیمیتوانندازکسرخدمتاستفادهکنند.

ویخاطرنش��انک��رد:متقاضیانبرایکس��ب
اطالعاتبیشترمیتوانندازطریقپایگاهاطالعرسانی
سازمانبهنشانیvazifeh.police.ir،سامانهتلفن
گویابهشماره09۶480ویاسامانهپیامکبهشماره
۱۱020۶0۱0ازآخریناخبارمربوطهمطلعشوند.

سامانه ثبت موکب های اربعین 
راه اندازی شد

بازسازی قائممقامرئیسستاد عتباتعالیاتدراموراربعین،ازگردش����گر
راهاندازیسامانهاینترنتیثبتنامموکبهاخبرداد.

جمش��یدگودرزیافزود:سامانهثبتموکبها
بهنشانیاینترنتیwww.mokeb.orgباهدف
س��اماندهیامور،تسهیلش��رایطبرایموکبها،
جلوگیریازهدررفتمنابعوتامینزیرساختهای

موردنیازموکبهاراهاندازیشد.
ویضمندعوتازتمام��یمتقاضیانبرپایی
موک��ببرایثبتن��امدرای��نس��امانهگفت:به
ثبتکنندگانپسازبررسیمدارک،پروانه)مجوز(

ویژهموکبداریارائهمیشود.
قائممقامرئیسس��تادبازسازیعتباتعالیات
درام��وراربعی��نتصریحکرد:ارائ��هویزایرایگان
ب��هخادمانموکبها،کمکدرارس��المحمولهها
بهع��راق،ارائهتوصیههایض��روریبهموکبهاو
زائران،امکانگزارش��گیریوس��اماندهیآماریو
...ازجملهتس��هیالتیاستکهثبتنامکنندگاندر

اینسامانهازآنهابهرهمندمیشوند.
ویخاطرنش��انکرد:براس��اسمصوبهستاد
مرک��زیاربعی��نحس��ینی،مس��ئولیتکمیت��ه
مش��ارکتهایمردمی،اس��کانوتغذیهاربعینبه

ستادبازسازیعتباتعالیاتواگذارشدهاست.
قائممقامرئیسس��تادبازسازیعتباتعالیات
دراموراربعینگفت:عالقهمندانبهفیضمشارکت
درمیزبانیزائراناربعینحسینیمیتوانندنذورات
خودرابههرمیزاندلخواهازطریقش��مارهگیری

کد#۱040*۷80*اهداکنند.


