6

شهرنوشت

toseeir ani.ir

شماره / 624دوشنبه 7مهر  10 / 1399صفر 28 / 1442سپتامبر 2020

از گوشه و کنار

گردانندگان سایتهای قمار و شرطبندی ،کالهبردارهایی با گردشهای مالی میلیاردی؛

باختهای آنالین را اینجا تجربهکنید!

ریحانه جوالیی

اگر در شــبکههای مجــازی عضو
باشید و سری به صفحههای بهاصطالح
شاخهای مجازی ســاکن خارج کشور
بزنید،بیشکبهسایتهایشرطبندی
میرسیدکهشمارادعوتبهبازیآنالین
و ثروتمند شدن میکنند .اما تابهحال
دیده نشده است که کسی بجز افرادی
کهمالکسایتهستندازثروتمندشدن
و کسب درآمد از راه بازیهای آنالین و
شرطبندیحرفیزدهباشند.
استفادهازکارتهایبانکی
اجارهایبرایقمار
در ایــران امــا راهانــدازی چنین
سایتهایی قانونی نیست و پلیس فتا
بارها اعالم کرده اســت با گردانندگان
چنین ســایتهایی برخــورد قانونی
میشــود .چندی پیش رئیس پلیس
مرکزپیشگیریازجرایمپلیسفتاگفته
بود گردانندگان اصلی سایتهای قمار
و شــرطبندی در خارج از ایران فعالیت
میکنند.
به گفته علیمحمد رجبی خیلی از
آنها برای پلیس شناختهشدههستند
وازطریقپلیسبینالمللتحتتعقیب
قرارگرفتهانــد ،اما گرداننــدگان این
سایتهادرکشوریکهفعالیتمیکنند
اینحوزهجرممحسوبنمیشود.بهطور
مثالفردیدریککشوردیگرودرقالب
یک شــرکت تجاری اقدام به راهاندازی
سایت قمار و شرطبندی میکند ،ولی
بازار هدف او کشور ما است .این موضوع
برخورد با این حوزه را بســیار سخت و
پیچیدهکردهاست.
ایران اما برای مبارزه با این سایتها و
افرادیکهدرآنسرمایهگذاریکردهاند

د وراهکاردارد،یکیمسدودسازیاست
که  ۲۴ســاعته با گزارشهای مردم و
دادستانیورصدسایتهاانجاممیشود
و راه دوم این اســت که گــردش مالی
شــرکتکنندگان و صاحبان سایت را
مسدودکند .جالب اســت بدانید اکثر
این سایتها با ریال کار کرده و از شبکه
شتاباستفادهمیکنند.
طبق گفتههای رجبی این سایتها
کانــال مســتقیم مالی ندارنــد ،بلکه
از کارتهای بانکی اجارهای اســتفاده
میکنند و برخی از افراد از روی ناآگاهی
و یا طمع بــا این ســایتها همکاری
میکنند،بهطورمثالدریکشهرستان
کوچک یــک خانــواده ۳۵کارت را در
اختیارگردانندگاناینسایتهاقرارداده
بود که البته بهغیراز پسر جوان خانواده
مابقیاعضااطالعیازموضوعنداشتند.
 18تا 30سالههاقربانیاصلی
سایتهایشرطبندی
در روزهایــی که تمــام نماگرهای
اقتصاد ایران آدرس رکود و تورم را به ما
میدهند و دخلمان در برابر خرجمان
شرمنده است ،وقتیکه با آمدن ویروس
کروناهرآنچهازقبلداشتیمراهمداریم
از دست میدهیم و هزاران نفر یا از کار
بیکارشدهیابادستمزدحداقلیمجبور
بهکارهستندوچرختولیدلنگانترازقبل
شده است ،شاید داغ شدن بازار بورس و
شرطبندیدرچنیناقتصادیآنهمدر
اینروزهابیمعنانباشد.
هردوی آنها یک فصل مشــترک
دارند ،با ریســک کردن پولدار شوید،
فــوری پــولدار شــوید و چــه چیز
فریبندهتر از این جمــات در روزهایی
که پول درآوردن سختتر از قبل شده
و استیصال پررنگترین احساسی است
کهتودهمردمتجربهمیکنند.حاالامابه
سایتهایقماریکگزینههماضافهشده

استوآنشرطبندیبرسرکروناست!
یک ســال از زمانی که محمدجواد
آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات در رابطه
با چنین سایتهایی حرف زد میگذرد.
او گفته بود« :من بهزودی پشــت پرده
اینها را افشا میکنم .زمانش که برسد
میگویم .دارم تحلیــل میکنم .یک
اتفاقواقعاًشومیاست.نقلوانتقالمالی
شرطبندیدرحالحاضردرشبکهبانکی
کشور انجام میشود .بحث زیاد است اما
بایدبهموقعدربارهاشصحبتکرد».اما
از ســکوت وزیر ارتباطات پیداست که
گویاهنوزموقعمناسبنرسیدهاست.
بر اســاس پیگیریها و تحقیقات
انجامشده این ســایتها گردشهای
ک میلیــارد در ماه دارند
مالی باالتر از ی 
و البته باختهای فراوان که هزینه آن
از جیب  ۱۸تا ۳۰سالههایی میرود که
بیشترینکاربراناینسایتهاراتشکیل
میدهند.
سازوکارسایتهای
قماروشرطبندی
امااینسایتهاچطورکارمیکنند؟
آیاهویتگردانندگانسایتهامشخص
اســت؟ درواقع کاربران اولین کسانی
هستند که در این ســایتها با چهره و
هویت رسمی خود میآیند .آنها باید
هویت خود را بهطورکامل در فرمهای
شناساییسایتثبتکنندوبعدازاولین
شارژ و چک کردن هویتشــان ،اکانت
آنهاازسویسایتتأییدمیشود.
بر اساس گزارشهای منتشر شده
کاربران معموالً در رده ســنی ۱۸تا۳۰
سالهستند،هرچندمیانآنهابرخالف
مقرراتی که سایتها روی تارنمای خود
قرار دادهانــد ،کاربر زیر  ۱۸ســال هم
هستوکاربرانباسنهایباالترنیززیاد
در این سایتها شــرط میبندند .برای
مثالبارهااکانتنوجوانی 15سالهبسته

بر اساس پیگیریهاو
تحقیقاتانجامشده
سایتهایشرطبندی
گردشهای مالی باالتر از
ک میلیارد در ماه دارند
ی 
و البته باختهای فراوان
که هزینه آن از جیب۱۸
تا۳۰سالههایی میرود
کهبیشترینکاربران
اینسایتهاراتشکیل
میدهند

شد و او باز هم اکانت میساخته تا جایی
که حدود  100اکانت به نام این نوجوان
ساختهشدهبودیامورددیگرخانمیکه
در چندین پرداخت  70میلیون تومان
پول بهحساب یکی از سایتها ریخته و
پولشراازدستدادهبود.
برای عضویت در ســایت ،کاربر باید
تمامیاطالعاتومشخصاتکارتملی
و کارت حساب بانکی خود را در اختیار
سایت قرار دهد و کارتبانکی حتماًباید
به نام خود کاربر باشد .بجز شارژ اولیه،
در بیشتر سایتها کاربر برای هر نوبت
شرطبندی،بایدحسابخودراباتوجهبه
مبلغتعیینشدهشارژکند.هرکاربربرای
ورود به سایت ابتدا باید  ۲۰هزار تومان
خرید اعتبار میکرد و بعد این مبلغ به
 ۵۰هزار تومان رســید .شــارژ اولیه در
سایتهای مختلف بین  ۱۰هزار تومان
تا ۵۰هــزار تومان متغیر اســت .کاربر
اگر ببازد هم نمیتواند مبلغ شارژ اولیه
خود را برداشت کند؛ چون برداشتها
کف دارد و معموالً زیــر  ۵۰هزار تومان
قابلبرداشتنیست.
درباره اینکه چند نفــر میروند و در
این سایتها شرط میبندند ،نمیشود

رئیسبخشعفونیبیمارستانمسیحدانشوری:

وضعیت اپیدمی وخیمتر شده و
بیمارستانها جا ندارند

عدد مشــخصی داد و گــردش مالی
مجموع این سایتها در تاریکی محض
اســت .تعداد کاربــران بازدیدکننده
سایتهایی که معروفتر و بهاصطالح
معتبر هســتند ،روزانه تا هزار نفر هم
میرسد؛اماتعدادکاربرهایفعالومیزان
تراکنش آنهــا در دورههای مختلف،
متفاوت اســت .روزهای جام ملتهای
آسیا اوج «شــرطبندی کن و ببر» این
سایتها بود۲۴ .ساعته صدها کاربر در
سایتهای مختلف شرط میبستند و
شرط میبستند .در همین ماهها طبق
گفته چند نفر از کســانی که مدتی در
این سایتها کار کردهاند ،گردش مالی
باالی یک میلیارد تومان در سایتهای
معروفتر بــوده و دوره کســادی این
ســایتها نیز زمان قطعی اینترنت در
سالگذشتهبود.
کالهبرداریبااجارههویتوکارت
این ســایتها عموماً ۲۴ســاعته
آنالین هستند و کار پشتیبانها ،پاسخ
دادن به سؤاالت کاربران است .شیفت
کاری بیشتر آنها ،هشت تا ۱۲ساعته
اســت و بدون مرخصی؛ اما کار مهمتر
پشــتیبانها ،دادن شــماره کارت به
کاربران برای پرداخت شارژ است .فرض
کنید کاربری در ســایت ثبتنام کرده
و مبلغ واریزی خود را مشــخص کرده،
پشتیبان در عرض سه تا  ۱۰دقیقه باید
شماره کارت و مبلغ و جزئیات هویتی
کدقیقهبیشتر
کاربرراچککندواگری 
اززمانتعیینشدهباشد،جریمهخواهد
شد .پشتیبانها باید شــماره کارت را
همانلحظهبدهند.
اینشمارهکارتهاهرچندروزیکبار
عوضوشمارهکارتجدیدیجایگزین
میشود.اینچرخششمارهکارتهاهم
چند دلیل دارد؛ یکی اینکه پرداختیها
نباید در یــک کارت میماند و مدیران
بانکبایدسریعوجهرابهحسابذخیره
خود منتقل میکردنــد ،دیگر اینکه با
تعویض ،امکان شناسایی کارت پایین
میآید و دستآخر هم اینکه ممکن بود
این کارتها در پی شکایت یا پیگیری
پلیسفتامسدودشوندوبههمیندلیل
باید ســریع یک کارت دیگر جایگزین
میشد.دراینمیانامابسیاریهمتمایل
داشتندباناموکارتخوددراینسایتها
همکاریکنند.آنهاشمارهحسابهای
خود را بــه گردانندگان ســایت اجاره
میدهند .ســایت هم در قبال این کار
به آنها پول میدهد و درواقع هویت و
حساببانکیشانرااجارهمیکند.
نکتهای کــه باعث میشــود تمام
شــرکتکنندگان در این ســایتها
درنهایت بازنده باشــند این اســت که
دستشان به هیچ جا نمیرسد .به دلیل

بهدلیلغیرقانونیبودن
قمار در ایران هیچیک
ازمالباختگاننمیتواند
شکایتکندوهمینمسئله
هم باعث شده حتی افرادی
کهدرسایتهایاینچنینی
مبالغسنگینمیبرند،
حسابشانبدوندلیل
مسدود میشود و حتی
توان پیگیری همندارند
غیرقانونی بودن قمار در ایران هیچیک
از مالباختگان نمیتواند شکایت کند و
همینمسئلههمباعثشدهحتیافرادی
کــه در ســایتهای اینچنینی مبالغ
سنگین میبرند ،حسابشان بدون دلیل
مسدود میشــود و حتی توان پیگیری
هم ندارند؛ مدارک مســتند بسیاری از
اینافرادنیزموجوداست.
اینستاگرامرهاپشت
سایتهایشرطبندی
مثل هر کاسبی که این روزها بیشتر
از چیزی به نام تولید؛ وسوســه خرید و
مصرفبهجاندنبالکنندههامیاندازد،
سایتهای شرطبندی هم برای تبلیغ
خودشاناینفلوئنسرهایاینستاگرامی
را انتخــاب کردهاند؛ کســانی که البته
حاالدیگرخودشانگردانندهسایتبت
هستند و الزم نیست هویت خودشان
را پنهان کنند ،چون محبوبیتشان رمز
بردشان است .سایت سوپربت را فرشاد
لطفی یکی از قهرمانان بدنســازی به
همراهدنیادلدارمدلایرانیساکنترکیه
میچرخانند.صاحبسایتبیتبت،رضا
پرستشاست،همانکسیکهباشباهت
به مســی معروف شــد ،در کشورهای
مختلفمیچرخیدوباشباهتشبهمسی
عکسمیگرفتوحاالسایتشرطبندی
راادارهمیکند.
گروه شرطبندی بنفیت با چندین
زیرمجموعه،هلدینگمونتیگو(فرشید
امیرشــقاقی) خواننده رپ است که از
باحال بودن شرطبندی هم میخواند و
میگویندپنلشرطبندیهممیفروشد.
در میان این دسته از خوانندهها ،سپهر
خلسه ،جیدال (علی غنینژاد اهری) و
عرفان پایدار هم هستند که یا صاحب
ســایت شــرطبندیاند یا مبلغ آن .به
این لیست میتوانید سایت حضرات با
مدیریت پویان مختاری ،اینستاگرمر
معروف ،ســایت میلیون بــت با تبلیغ
ی
صدفطاهریان ،ساشاسبحانیوخیل 
بچهمعروفهایدیگرراهماضافهکنید؛
کسانی که با مارکتینگ اینفلوئنسری
میزشرطبندیراگرممیکنند.

یادداشت

«شاد» ،بهکودکان محروم شادی نمیبخشد
سان لی بهنود ،فعال حقوق کودکان

این روزها زندگی بهگونهای دیگر جریان دارد
بعد از گذشــت ماهها پس از شیوع و همهگیری
ویــروس کوویــد ۱۹-هنوز جامعه نتوانســته
انطباقپذیریمنسجموواحدیرادرپیشبگیرد.
تبعات و تأثیر بحران و شــوکی که یکباره به
جامعه تحمیل شــد از همان دوره شروع شیوع
کووید دامنگیر آموزشوپرورش شــد با اینکه
آموزشوپرورش در اقدامی سریع و درست شبکه
شاد را برای دانشآموزان طراحی و راهاندازی کرد
ولیبهدلیلنبودزیرساختهایالزماینسامانهبا
مشکالتعمدهواساسیروبروشدهاست.
درگاهدانشآموزیشادکهبرایتسهیلجریان
ی برای یادگیری دانشآموزان در
آموزش مجاز 
فضای مجازی نگارش و اجرا شد توانست سیزده
و نیم میلیون دانشآموز را ثبتنام کند اما شمار
زیادی از دانشآموزان به دالیل مختلف از ثبتنام
درسامانهجاماندند.
مهدی اسماعیلی ،عضو کمیسیون آموزش و
تحقیقات مجلس شورای اسالمی نیز اعالم کرده
بودنزدیکبهسهونیممیلیون نفرازدانشآموزان

به سامانه شاد و فضای مجازی دسترسی ندارند و
اینرقمچشمگیریاستکهمیتواندباعثترک
تحصیلدانشآموزانشود.
پیامرسان شــاد آموزشوپرورش جهت ارائه
خدماتآموزشوپرورشهمراهباآموزشمطالب
درسیبرایدانشآموزانومعلمانفراهمشدهکه
نیازمند نصب در محیط ویندوز و یا گوشیهای
هوشمند است که دانش آموزان میتوانند پس از
نصباپلیکیشنواردمنویموبایلخودشدهووارد
برنامه شوند و پس از طی مراحل بهصورت آنالین
در کالسها حضور یابند کــه تمام مراحل بدون
وجوداینترنتوابزارآموزشیکهگوشیهوشمند
ویاتبلتاستامکانپذیرنیست.
باید گفت در درگاه آموزشی شاد که بهصورت
آنالینانجاممیشوددانشآموزانموظفهستند
در ساعات تعیینشده در کالسها حضور یابند و
معیار حضور و غیاب ورود و احراز هویت در سایت
خواهد بود و اگر دانشآموزی نتوانست در کالس
حضور یابــد میتواند از فایلهای ذخیرهشــده
استفادهکندتاازهمکالسیهایخودعقبنماند
همچنین از مهمترین مشکالت فنی اپلیکیشن
ال جریان
شاد میتوان بهســرعت پایین که عم ً

آموزش راکندارائه میدهدنامبردکه ارسال فایل
بازمانزیادیروبرومیشودکهوقتکالسگرفته
میشود ،کند بودن این پلتفرم و محدودیت آپلود
فایلهاوامکانپرسشوپاسخهمزمانرابهمعلمو
دانشآموزنمیدهد.
در سیر اثرگذاری رسانه بر آموزش برای اولین
بار در ایران باوجود شیوع ویروس کرونا در سراسر
کشــور برای این پلت فرم اختصاصی کنار رادیو،
تلویزیون و اینترنت باید جایگاه خاصی قائل شد
زیرا این اولین باری است که رسانه و پیامرسانها
در سیستم آموزشی کشور واردشدهاند و طبیعی
است که نحوه عملکرد این درگاه ضعیف باشد و
انتقاداتبسیاریبرآنواردباشد.
شــاید بتوان بزرگترین انتقاد و واکنش به
وضعیت فعلی را از جهت دسترسی دانش آموزان
محرومحاشیهشهرهایبزرگومناطقروستایی
ومحرومبهابزارهایهوشمنددانستکهبهاذعان
برخی میتواند کارکردهای شــبکه شــاد را زیر
سؤال ببرد در بیشتر روستاها نه گوشی هوشمند
وجود دارد نه اینترنت و نه تبلت اغلب خانوادهها
در مناطق روســتایی و حاشیهنشین حتی توان
مالی تهیه ماسک و مواد ضدعفونی را ندارند چه

رئیس بخش عفونی
بیمارســتان مســیح
دانشوریمیگوید:پیک
جدید اپیدمی از مرداد
قابل پیشبینــی بود و
مخاطراتبازگشاییها،مسافرتهاوتجمعهابارها
مطرحشد،امادوبارهازهمانجاییضربهخوردیمکه
تجربهداشتیم.پیامطبرسیتأکیدکردهکهوضعیت
اپیدمی به نسبت فروردین و اسفند وخیمتر است و
بسیاری بیمارستانهای دولتی و خصوصی برای
بستریکردنبیمارانکروناییباکمبودتختروبرو
هســتند .او افزود :اگر به همین منوال پیش برویم
ممکن اســت در آبان ماه به روزانه ۶۰۰مورد مرگ
برسیموپیشبینیدیگرایناستکهاواسطآذرماه
روزی ۹۰۰فوتداشتهباشیم.درهمینراستا،دیروز
سخنگویوزارتبهداشتنیزازشناساییسههزارو
 ۳۶۲موردجدیدکرونادر ۲۴ساعتمنتهیبهظهر
یکشنبهوفوت ۱۹۵بیماردیگرخبرداد.

تذکر میرلوحی به شهردار تهران
درباره امالک نجومی

یک عضو شــورای
اســامی شــهر تهران
درباره لزوم ارائه گزارش
از رونــد رســیدگی به
موضوع امالکی موسوم
به نجومی به شــهردار تهران تذکر داد .به گزارش
ایسنا ،ســیدمحمود میرلوحی در تذکری درباره
سرنوشت امالک نجومی خطاب به شهردار تهران
گفت :با گذشت پیش از سه ســال از طرح مسئله
امالکنجومیوگزارشبازرسیکلکشورازنحوهو
میزانواگذاریتعدادقابلتوجهیملکشهرداریبه
افراد،مدیرانسابقشهرداریواشخاصیکهارتباط
اداری با شهرداری نداشتهاند و انتظار افکار عمومی
درخصوص اطالعرســانی در این موضوع به نظر
میرسداقداماتالزمومؤثردرجهتبازپسگیری
حقوق شهرداری صورت نگرفته اســت .او افزود:
مجوز تخفیف تا 50درصد قیمت کارشناسی ملک
به تعاونیهای کارکنان نمیتوانســته به مدیران
و اشــخاص خارج از شــهرداری تعمیم داده شود.
تشکیلتعاونیبهنامشهرداریواشخاصیکهرابطه
اداری با شهرداری نداشــتند محل تأمل و بررسی
حقوقیاست.

شهادت۲مرزبان ایرانیدر درگیری
با قاچاقچیان مسلح در هورالعظیم

فرماندارهویزهازشهادتدومرزبانهنگمرزی
دشــتآزادگان در درگیری با قاچاقچیان مسلح
در هورالعظیم خبر داد .به گزارش ایســنا ،حبیب
عفریاظهارکرد:عصرروزشنبهیکگشتدریایی
مرزبانی در هورالعظیم مشغول گشتزنی روزانه و
انجام مأموریت خود بود که قاچاقچیان مسلح در
هورالعظیمبااینگشتمرزبانیجمهوریاسالمی
ایراندرگیرشدند.اوافزود:درایندرگیریمسلحانه،
سروان مقداد بویر و اســتوار عبداهلل مومنزاده از
پرسنل هنگ مرزی دشتآزادگان و از مرزبانان در
خوزستان،بهشهادترسیدند.

بیشترین مستاجرانکشور در تهران
کنند
زندگی می

اســتاندار تهران از
سکونت بیشترین تعداد
مســتاجرین کشور در
تهرانخبرداد .بهگزارش
ایلنا،انوشیروانمحسنی
بندپیگفت:طرحاقدامملیمسکندراستانتهران
با توجه به وجود گسلهای شرق استان نظیر گسل
مشاوهمچنینبارگذاریبیشازحدجمعیتدراین
الدرشهرپردیسمنتفیاستواینطرح
منطقهعم ً
با الحاق ۴۵۰هکتار به اراضی شهر پرند در این شهر
عملیاتیمیشود.
برسد به تهیه گوشیهای هوشمند و بهرهگیری
ازسامانهشاد.
برفرضمحالهماگردانشآموزانبتوانندابزار
آموزشیهوشمندتهیهکنندبهرهگیریازسامانه
ونحوهکاربرایشانسختبودوهمچنینبامشکل
ســرویسدهی اینترنتی و هزینه شارژ اینترنت
روبروخواهندشد.
بر اســاس پژوهشــی به نام «نیمنگاهی به
شاخصهایتوسعهاستانسیستانوبلوچستان»
که تیر ۹۹در ســایت وزارت تعــاون و کار و رفاه
اجتماعی منتشر شده این اســتان در مقایسه با
سایر استانهای ایران همواره در پایینترین رده
جدولقراردارددرحالحاضرازمجموع ۷۰۰هزار

دانشآموز سیستان و بلوچستان تنها ۳۰۰هزار
نفر در این سامانه نامنویسی کرده و بقیه به دلیل
مشکالتیهمچوننبودزیرساختهایکهاشاره
شدموفقبهورودبهسامانهنشدهاند.
متأسفانه فرایند تســهیل جریان آموزشی و
ارتقای کیفیت آن با فراز و نشــیبهای بسیاری
روبروست که مســتلزم همکاری وزارت آموزش
پــرورش ،وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات
و همچنین صداوســیمای جمهوری اســامی
است .همچنین بر اســاس برنامه ششم توسعه
هوشمندســازی مدارس باید با تدابیر درست و
الزم در جهت آموزشی بدون تبعیض و رایگان در
دسترسهمگانقرارگیرد.

کشف اشیای تاریخی از جنس
طال مربوط به دوره هخامنشی

فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی،
صنایعدستی و گردشگریگفت :با تالشنیروهای
یگان حفاظت کرمانشــاه ۲۷۸قلم شی تاریخی از
جنس طال با قدمت دوره هخامنشی کشف و ضبط
شد .به گزارش ایلنا ،ســردار امیر رحمتالهی در
تشــریح جزئیات این خبر اظهار کرد :پس از احراز
صحتخبرتیمیازنیروهایحفاظتباهماهنگی
مقام قضائی ،در بازرسی از منزل یکی از قاچاقچیان
عتیقه تعداد  ۲۷۸قلم شــی تاریخی از جنس طال
کشفودراینرابطه ۷نفررادستگیرکردند.

