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رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری:
وضعیت اپیدمی وخیم تر شده و 

بیمارستان ها جا ندارند
رئیس بخش عفونی 
بیمارســتان مســیح 
دانشوری می گوید: پیک 
جدید اپیدمی از مرداد 
قابل پیش بینــی بود و 

مخاطرات بازگشایی ها، مسافرت ها و تجمع ها بارها 
مطرح شد، اما دوباره از همان جایی ضربه خوردیم که 
تجربه داشتیم.  پیام طبرسی تأکید کرده که وضعیت 
اپیدمی به نسبت فروردین و اسفند وخیم تر است و 
بسیاری بیمارستان های دولتی و خصوصی برای 
بستری کردن بیماران کرونایی با کمبود تخت روبرو 
هســتند. او افزود: اگر به همین منوال پیش برویم 
ممکن اســت در آبان ماه به روزانه ۶۰۰ مورد مرگ 
برسیم و پیش بینی دیگر این است که اواسط آذرماه 
روزی ۹۰۰ فوت داشته باشیم. در همین راستا، دیروز 
سخنگوی وزارت بهداشت نیز از شناسایی سه هزار و 
۳۶۲ مورد جدید کرونا در ۲۴ ساعت منتهی به ظهر 

یکشنبه و فوت ۱۹۵ بیمار دیگر خبر داد.
    

تذکر میرلوحی به شهردار تهران 
درباره امالک نجومی

یک عضو شــورای 
اســامی شــهر تهران 
درباره لزوم ارائه گزارش 
از رونــد رســیدگی به 
موضوع اماکی موسوم 

به نجومی به شــهردار تهران تذکر داد. به گزارش 
ایسنا، ســیدمحمود میرلوحی در تذکری درباره 
سرنوشت اماک نجومی خطاب به شهردار تهران 
گفت: با گذشت پیش از سه ســال از طرح مسئله 
اماک نجومی و گزارش بازرسی کل کشور از نحوه و 
میزان واگذاری تعداد قابل توجهی ملک شهرداری به 
افراد، مدیران سابق شهرداری و اشخاصی که ارتباط 
اداری با شهرداری نداشته اند و انتظار افکار عمومی 
درخصوص اطاع رســانی در این موضوع به نظر 
می رسد اقدامات الزم و مؤثر در جهت بازپس گیری 
حقوق شهرداری صورت نگرفته اســت. او افزود: 
مجوز تخفیف تا ۵۰ درصد قیمت کارشناسی ملک 
به تعاونی های کارکنان نمی توانســته به مدیران 
و اشــخاص خارج از شــهرداری تعمیم داده شود. 
تشکیل تعاونی به نام شهرداری و اشخاصی که رابطه 
اداری با شهرداری نداشــتند محل تأمل و بررسی 

حقوقی است.
    

شهادت ۲ مرزبان ایرانی در درگیری 
با قاچاقچیان مسلح در هورالعظیم

فرماندار هویزه از شهادت دو مرزبان هنگ مرزی 
دشــت آزادگان در درگیری با قاچاقچیان مسلح 
در هورالعظیم خبر داد. به گزارش ایســنا، حبیب 
عفری اظهار کرد: عصر روز شنبه یک گشت دریایی 
مرزبانی در هورالعظیم مشغول گشت زنی روزانه و 
انجام مأموریت خود بود که قاچاقچیان مسلح در 
هورالعظیم با این گشت مرزبانی جمهوری اسامی 
ایران درگیر شدند. او افزود: در این درگیری مسلحانه، 
سروان مقداد بویر و اســتوار عبداهلل مومن زاده از 
پرسنل هنگ مرزی دشت آزادگان و از مرزبانان در 

خوزستان، به شهادت رسیدند.
    

بیشترین مستاجران کشور در تهران 
زندگی می کنند

اســتاندار تهران از 
سکونت بیشترین تعداد 
مســتاجرین کشور در 
تهران خبر داد.  به گزارش 
ایلنا، انوشیروان محسنی 

بندپی گفت: طرح اقدام ملی مسکن در استان تهران 
با توجه به وجود گسل های شرق استان نظیر گسل 
مشا و همچنین بارگذاری بیش ازحد جمعیت در این 
منطقه عماً در شهر پردیس منتفی است و این طرح 
با الحاق ۴۵۰ هکتار به اراضی شهر پرند در این شهر  

عملیاتی می شود.
    

کشف اشیای تاریخی از جنس 
طال مربوط به دوره هخامنشی

فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری گفت: با تاش نیروهای 
یگان حفاظت کرمانشــاه ۲۷۸ قلم شی تاریخی از 
جنس طا با قدمت دوره هخامنشی کشف و ضبط 
شد. به گزارش ایلنا، ســردار امیر رحمت الهی در 
تشــریح جزئیات این خبر اظهار کرد: پس از احراز 
صحت خبر تیمی از نیروهای حفاظت با هماهنگی 
مقام قضائی، در بازرسی از منزل یکی از قاچاقچیان 
عتیقه تعداد ۲۷۸ قلم شــی تاریخی از جنس طا 

کشف و در این رابطه ۷ نفر را دستگیر کردند.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

اگر در شــبکه های مجــازی عضو 
باشید و سری به صفحه های به اصطاح 
شاخ های مجازی ســاکن خارج کشور 
بزنید، بی شک به سایت های شرط بندی 
می رسید که شما را دعوت به بازی آناین 
و ثروتمند شدن می کنند. اما تابه حال 
دیده نشده است که کسی بجز افرادی 
که مالک سایت هستند از ثروتمند شدن 
و کسب درآمد از راه بازی های آناین و 

شرط بندی حرفی زده باشند. 
استفاده از کارت های بانکی 

اجاره ای برای قمار
در ایــران امــا راه انــدازی چنین 
سایت هایی قانونی نیست و پلیس فتا 
بارها اعام کرده اســت با گردانندگان 
چنین ســایت هایی برخــورد قانونی 
می شــود. چندی پیش رئیس پلیس 
مرکز پیشگیری از جرایم پلیس فتا گفته 
بود گردانندگان اصلی سایت های قمار 
و شــرط بندی در خارج از ایران فعالیت 

می کنند.
به گفته علی محمد رجبی خیلی از 
آن ها برای پلیس شناخته شده  هستند 
و از طریق پلیس بین الملل تحت تعقیب 
قرارگرفته انــد، اما گرداننــدگان این 
سایت ها در کشوری که فعالیت می کنند 
این حوزه جرم محسوب نمی شود. به طور 
مثال فردی در یک کشور دیگر و در قالب 
یک شــرکت تجاری اقدام به راه اندازی 
سایت قمار و شرط بندی می کند، ولی 
بازار هدف او کشور ما است. این موضوع 
برخورد با این حوزه را بســیار سخت و 

پیچیده کرده است.
ایران اما برای مبارزه با این سایت ها و 
افرادی که در آن سرمایه گذاری کرده اند 

دو  راهکار دارد، یکی مسدودسازی است 
که ۲۴ ســاعته با گزارش های مردم و 
دادستانی و رصد سایت ها انجام می شود 
و راه دوم این اســت که گــردش مالی 
شــرکت کنندگان و صاحبان سایت را 
مسدود  کند. جالب اســت بدانید اکثر 
این سایت ها با ریال کار کرده و از شبکه 

شتاب استفاده می کنند. 
طبق گفته های رجبی این سایت ها 
کانــال مســتقیم مالی ندارنــد، بلکه 
از کارت های بانکی اجاره ای اســتفاده 
می کنند و برخی از افراد از روی ناآگاهی 
و یا طمع بــا این ســایت ها همکاری 
می کنند، به طور مثال در یک شهرستان 
کوچک یــک خانــواده ۳۵ کارت را در 
اختیار گردانندگان این سایت ها قرار داده 
بود که البته به غیراز پسر جوان خانواده 

مابقی اعضا اطاعی از موضوع نداشتند.
18 تا 30 ساله ها قربانی اصلی 

سایت های شرط بندی
در روزهایــی که تمــام نماگرهای 
اقتصاد ایران آدرس رکود و تورم را به ما 
می دهند و دخلمان در برابر خرجمان 
شرمنده است، وقتی که با آمدن ویروس 
کرونا هر آنچه از قبل داشتیم را هم داریم 
از دست می دهیم و هزاران نفر یا از کار 
بی کار شده یا با دستمزد حداقلی مجبور 
به کار هستند و چرخ تولید لنگان تر از قبل 
شده است، شاید داغ شدن بازار بورس و 
شرط بندی در چنین اقتصادی آن  هم در 

این روزها بی معنا نباشد.
هردوی آن ها یک فصل مشــترک 
دارند، با ریســک کردن پول دار شوید، 
فــوری پــول دار شــوید و چــه چیز 
فریبنده تر از این جمــات در روزهایی 
که پول درآوردن سخت تر از قبل شده 
و استیصال پررنگ ترین احساسی است 
که توده مردم تجربه می کنند. حاال اما به 
سایت های قمار یک گزینه هم اضافه شده 

است و آن شرط بندی بر سر کروناست! 
یک ســال از زمانی که محمدجواد 
آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در رابطه 
با چنین سایت هایی حرف زد می گذرد. 
او گفته بود: »من به زودی پشــت پرده  
این ها را افشا می کنم. زمانش که برسد 
می گویم. دارم تحلیــل می کنم. یک 
اتفاق واقعاً شومی است. نقل وانتقال مالی 
شرط بندی در حال حاضر در شبکه بانکی 
کشور انجام می شود. بحث زیاد است اما 
باید به موقع درباره اش صحبت کرد.« اما 
از ســکوت وزیر ارتباطات پیداست که 

گویا هنوز موقع مناسب نرسیده است. 
بر اســاس پیگیری ها و تحقیقات 
انجام شده این ســایت ها گردش های 
مالی باالتر از یک  میلیــارد در ماه دارند 
و البته باخت های فراوان که هزینه آن 
از جیب ۱۸ تا ۳۰ساله هایی می رود که 
بیشترین کاربران این سایت ها را تشکیل 

می دهند.
 سازوکار سایت های 

قمار و شرط بندی
اما این سایت ها چطور کار می کنند؟ 
آیا هویت گردانندگان سایت ها مشخص 
اســت؟  درواقع کاربران اولین کسانی 
هستند که در این ســایت ها با چهره و 
هویت رسمی خود می آیند. آن ها باید 
هویت خود را به طورکامل در فرم های 
شناسایی سایت ثبت کنند و بعد از اولین 
شارژ و چک کردن هویتشــان، اکانت 

آن ها از سوی سایت تأیید می شود.
بر اساس گزارش های منتشر شده 
کاربران معموالً در رده ســنی ۱۸ تا ۳۰ 
سال هستند، هرچند میان آن ها برخاف 
مقرراتی که سایت ها روی تارنمای خود 
قرار داده انــد، کاربر زیر ۱۸ ســال هم 
هست و کاربران با سن های باالتر نیز زیاد 
در این سایت ها شــرط می بندند. برای 
مثال بارها اکانت نوجوانی ۱۵ ساله بسته 

شد و او باز هم اکانت می ساخته تا جایی 
که حدود ۱۰۰ اکانت به نام این نوجوان 
ساخته  شده بود یا مورد دیگر خانمی که 
در چندین پرداخت ۷۰ میلیون تومان 
پول به حساب یکی از سایت ها ریخته و 

پولش را از دست  داده بود. 
برای عضویت در ســایت، کاربر باید 
تمامی اطاعات و مشخصات کارت ملی 
و کارت حساب بانکی خود را در اختیار 
سایت قرار دهد و کارت  بانکی حتماً باید 
به نام خود کاربر باشد. بجز شارژ اولیه، 
در بیشتر سایت ها کاربر برای هر نوبت 
شرط بندی، باید حساب خود را با توجه به 
مبلغ تعیین شده شارژ کند. هر کاربر برای 
ورود به سایت ابتدا باید ۲۰ هزار تومان 
خرید اعتبار می کرد و بعد این مبلغ به 
۵۰ هزار تومان رســید. شــارژ اولیه در 
سایت های مختلف بین ۱۰ هزار تومان 
تا ۵۰ هــزار تومان متغیر اســت. کاربر 
اگر ببازد هم نمی تواند مبلغ شارژ اولیه 
خود را برداشت کند؛ چون برداشت ها 
کف دارد و معموالً زیــر ۵۰ هزار تومان 

قابل برداشت نیست.
درباره اینکه چند نفــر می روند و در 
این سایت ها شرط می بندند، نمی شود 

عدد مشــخصی داد و گــردش مالی 
مجموع این سایت ها در تاریکی محض 
اســت. تعداد کاربــران بازدیدکننده 
سایت هایی که معروف تر و به اصطاح 
معتبر هســتند، روزانه تا هزار نفر هم 
می رسد؛ اما تعداد کاربرهای فعال و میزان 
تراکنش آن هــا در دوره های مختلف، 
متفاوت اســت. روزهای جام ملت های 
آسیا اوج »شــرط بندی کن و ببر« این 
سایت ها بود. ۲۴ساعته صدها کاربر در 
سایت های مختلف شرط می بستند و 
شرط می بستند. در همین ماه ها طبق 
گفته چند نفر از کســانی که مدتی در 
این سایت ها کار کرده اند، گردش مالی 
باالی یک میلیارد تومان در سایت های 
معروف تر بــوده و دوره کســادی این 
ســایت ها نیز زمان قطعی اینترنت در 

سال گذشته بود. 
کاله برداری با اجاره هویت و کارت 

این ســایت ها عموماً ۲۴ســاعته 
آناین هستند و کار پشتیبان ها، پاسخ 
دادن به سؤاالت کاربران است. شیفت 
کاری بیشتر آن ها، هشت تا ۱۲ساعته 
اســت و بدون مرخصی؛ اما کار مهم تر 
پشــتیبان ها، دادن شــماره کارت به 
کاربران برای پرداخت شارژ است. فرض 
کنید کاربری در ســایت ثبت نام کرده 
و مبلغ واریزی خود را مشــخص کرده، 
پشتیبان در عرض سه تا ۱۰ دقیقه باید 
شماره کارت و مبلغ و جزئیات هویتی 
کاربر را چک کند و اگر یک  دقیقه بیشتر 
از زمان تعیین شده باشد، جریمه خواهد 
شد. پشتیبان ها باید شــماره کارت را 

همان لحظه بدهند.
این شماره کارت ها هر چند روز یک بار 
عوض و شماره کارت جدیدی جایگزین 
می شود. این چرخش شماره کارت ها هم 
چند دلیل دارد؛ یکی اینکه پرداختی ها 
نباید در یــک کارت می ماند و مدیران 
بانک باید سریع وجه را به حساب ذخیره 
خود منتقل می کردنــد، دیگر اینکه با 
تعویض، امکان شناسایی کارت پایین 
می آید و دست آخر هم اینکه ممکن بود 
این کارت ها در پی شکایت یا پیگیری 
پلیس فتا مسدود شوند و به همین دلیل 
باید ســریع یک کارت دیگر جایگزین 
می شد. در این میان اما بسیاری هم تمایل 
داشتند با نام و کارت خود در این سایت ها 
همکاری کنند. آن ها شماره حساب های 
خود را بــه گردانندگان ســایت اجاره 
می دهند. ســایت هم در قبال این کار 
به آن ها پول می دهد و درواقع هویت و 

حساب بانکی شان را اجاره می کند.
نکته ای کــه باعث می شــود تمام 
شــرکت کنندگان در این ســایت ها 
درنهایت بازنده باشــند این اســت که 
دستشان به هیچ جا نمی رسد. به دلیل 

غیرقانونی بودن قمار در ایران هیچ یک 
از مالباختگان نمی تواند شکایت کند و 
همین مسئله هم باعث شده حتی افرادی 
کــه در ســایت های این چنینی مبالغ 
سنگین می برند، حسابشان بدون دلیل 
مسدود می شــود و حتی توان پیگیری 
هم ندارند؛ مدارک مســتند بسیاری از 

این افراد نیز موجود است.
 اینستاگرامرها پشت 
سایت های شرط بندی

مثل هر کاسبی که این روزها بیشتر 
از چیزی به نام تولید؛ وسوســه خرید و 
مصرف به جان دنبال کننده ها می اندازد، 
سایت های شرط بندی هم برای تبلیغ 
خودشان اینفلوئنسرهای اینستاگرامی 
را انتخــاب کرده اند؛ کســانی که البته 
حاال دیگر خودشان گرداننده سایت بت 
هستند و الزم نیست هویت خودشان 
را پنهان کنند، چون محبوبیتشان رمز 
بردشان است. سایت سوپربت را فرشاد 
لطفی یکی از قهرمانان بدن ســازی به 
همراه دنیا دلدار مدل ایرانی ساکن ترکیه 
می چرخانند. صاحب سایت بیت بت، رضا 
پرستش است، همان کسی که با شباهت 
به مســی معروف شــد، در کشورهای 
مختلف می چرخید و با شباهتش به مسی 
عکس می گرفت و حاال سایت شرط بندی 

را اداره می کند.
گروه شرط بندی بنفیت با چندین 
زیرمجموعه، هلدینگ مونتیگو )فرشید 
امیرشــقاقی( خواننده رپ است که از 
باحال بودن شرط بندی هم می خواند و 
می گویند پنل شرط بندی هم می فروشد. 
در میان این دسته از خواننده ها، سپهر 
خلسه، جیدال )علی غنی نژاد اهری( و 
عرفان پایدار هم هستند که یا صاحب 
ســایت شــرط بندی اند یا مبلغ آن. به 
این لیست می توانید سایت حضرات با 
مدیریت پویان مختاری، اینستاگرمر 
معروف، ســایت میلیون بــت با تبلیغ 
صدف طاهریان،  ساشا سبحانی و خیلی  
بچه معروف های دیگر را هم اضافه کنید؛ 
کسانی که با مارکتینگ اینفلوئنسری 

میز شرط بندی را گرم می کنند.

گردانندگان سایت های قمار و شرط بندی، کالهبردار هایی با گردش های مالی میلیاردی؛ 

باخت های آن الین را اینجا تجربه کنید!

یادداشت

سان لی بهنود، فعال حقوق کودکان

این روزها زندگی به گونه ای دیگر جریان دارد 
بعد از گذشــت ماه ها پس از شیوع و همه گیری 
ویــروس کوویــد-۱۹ هنوز جامعه نتوانســته 
انطباق پذیری منسجم و واحدی را در پیش بگیرد. 
تبعات و تأثیر بحران و شــوکی که یک باره به 
جامعه تحمیل شــد از همان دوره شروع  شیوع 
کووید دامن گیر آموزش وپرورش شــد با اینکه 
آموزش وپرورش در اقدامی سریع و درست شبکه 
شاد را برای دانش آموزان طراحی و راه اندازی کرد 
ولی به دلیل نبود زیرساخت های الزم این سامانه با 

مشکات عمده و اساسی روبرو شده است.
درگاه دانش آموزی شاد که برای تسهیل جریان 
آموزش مجازی  برای یادگیری دانش آموزان در 
فضای مجازی نگارش و اجرا شد توانست سیزده 
و نیم میلیون دانش آموز را ثبت نام کند اما شمار 
زیادی از دانش آموزان به دالیل مختلف از ثبت نام 

در سامانه جا ماندند .
مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شورای اسامی نیز اعام کرده 
بود نزدیک به سه و نیم میلیون  نفر از دانش آموزان 

به سامانه شاد و فضای مجازی دسترسی ندارند و 
این رقم چشم گیری است که می تواند باعث ترک 

تحصیل دانش آموزان شود .
پیام رسان شــاد آموزش وپرورش جهت ارائه 
خدمات آموزش وپرورش همراه با آموزش مطالب 
درسی برای دانش آموزان و معلمان فراهم شده که 
نیازمند نصب در محیط ویندوز و یا گوشی های 
هوشمند است که دانش آموزان می توانند پس از 
نصب اپلیکیشن وارد منوی موبایل خود شده و وارد 
برنامه شوند و پس از طی مراحل به صورت آناین 
در کاس ها حضور یابند کــه تمام مراحل بدون 
وجود اینترنت و ابزار آموزشی که گوشی هوشمند 

و یا تبلت است امکان پذیر نیست .
 باید گفت در درگاه آموزشی شاد که به صورت 
آناین انجام می شود دانش آموزان موظف هستند 
در ساعات تعیین شده در کاس ها حضور یابند و 
معیار حضور و غیاب ورود و احراز هویت در سایت 
خواهد بود و اگر دانش آموزی نتوانست در کاس 
حضور یابــد می تواند از فایل های ذخیره شــده 
استفاده کند تا از همکاسی های خود عقب نماند 
همچنین از  مهم ترین مشکات فنی اپلیکیشن 
شاد می توان به ســرعت پایین که عمًا جریان 

آموزش را کند ارائه می دهد نام برد که ارسال فایل 
بازمان زیادی روبرو می شود که وقت کاس گرفته 
می شود، کند بودن این پلتفرم و محدودیت آپلود 
فایل ها و امکان پرسش و پاسخ هم زمان را به معلم و 

دانش آموز نمی دهد .
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 پیام رسان ها  
در سیستم آموزشی کشور واردشده اند و طبیعی 
است که نحوه عملکرد  این درگاه ضعیف باشد و 

انتقادات بسیاری بر آن وارد باشد.
شــاید بتوان بزرگ ترین انتقاد و واکنش به 
وضعیت فعلی را از جهت دسترسی دانش آموزان 
محروم حاشیه شهرهای بزرگ و مناطق روستایی 
و محروم به ابزارهای هوشمند دانست که به اذعان 
برخی می تواند کارکردهای شــبکه شــاد را زیر 
سؤال ببرد در بیشتر روستاها نه گوشی هوشمند 
وجود دارد نه اینترنت و نه تبلت اغلب خانواده ها 
در مناطق روســتایی و حاشیه نشین حتی توان 
مالی تهیه ماسک و مواد ضدعفونی را ندارند چه 

برسد به تهیه گوشی های هوشمند و  بهره گیری 
از سامانه شاد.

برفرض محال هم اگر دانش آموزان بتوانند ابزار 
آموزشی هوشمند تهیه کنند بهره گیری از سامانه 
و نحوه کار برایشان سخت بود و همچنین با مشکل 
ســرویس دهی اینترنتی و  هزینه شارژ اینترنت 

روبرو خواهند شد .
بر اســاس پژوهشــی به نام »نیم نگاهی به 
شاخص های توسعه استان سیستان و بلوچستان« 
که تیر ۹۹در ســایت وزارت تعــاون و کار و رفاه 
اجتماعی منتشر شده این اســتان در مقایسه با 
سایر استان های ایران همواره در پایین ترین رده 
جدول قرار دارد در حال حاضر از مجموع ۷۰۰ هزار 

دانش آموز سیستان و بلوچستان تنها ۳۰۰هزار 
نفر در این سامانه نام نویسی کرده و بقیه به دلیل 
مشکاتی همچون نبود زیرساخت های که اشاره 

شد موفق به ورود به سامانه نشده اند.
متأسفانه فرایند تســهیل جریان آموزشی و 
ارتقای کیفیت آن با فراز و نشــیب های بسیاری 
روبروست که مســتلزم همکاری وزارت آموزش 
پــرورش، وزارت ارتباطات و فنــاوری اطاعات 
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 

دسترس همگان قرار گیرد.

»شاد«، به کودکان محروم شادی نمی بخشد

به دلیل غیرقانونی بودن 
قمار در ایران هیچ یک 

از مالباختگان نمی تواند 
شکایت کند و همین مسئله 
هم باعث شده حتی افرادی 

که در سایت های این چنینی 
مبالغ سنگین می برند، 
حسابشان بدون دلیل 

مسدود می شود و حتی 
توان پیگیری هم ندارند

بر اساس پیگیری ها و 
تحقیقات انجام شده 

سایت های شرط بندی 
گردش های مالی باالتر از 
یک  میلیارد در ماه دارند 
و البته باخت های فراوان 
که هزینه آن از جیب 18 
تا 30ساله هایی می رود 

که بیشترین کاربران 
این سایت ها را تشکیل 

می دهند
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