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حدود ۹۰۰ تا ۹۱۰ فقره حریق 
در کشور طی ۱۰۰ روز

مدیــرکل دفتــر 
حفاظــت و حمایت 
ســازمان جنگل ها و 
مراتع کشــور گفت: از 
ابتدای امسال تاکنون 

حدود ۹۰۰ تــا ۹۱۰ فقره حریق در کشــور اتفاق 
افتاده و حدود ۸ هزار هکتار هم طعمه حریق شده 
است اما با توجه به آمادگی و استقرار نیروها تقریباً 
همه حریق ها در همان لحظات و ساعات اولیه مهار 
شدند و با توجه به سطحی بودن اکثریت حریق ها 
پوشش درختی آسیب بسیار کمی دیدند. به گفته 
امیرمسعود جاللی، بالگرد به هیچ عنوان امکان پرواز 
در شب و ســاعات گرم روز را ندارد و از طرفی وجود 
درختان و صخره ها هم خطرات زیادی برای بالگردها 
دارند اما علت اصلی طوالنی شدن حریق در خاییز 
صعب العبور بودن منطقه، عدم دسترسی به منطقه 

و تغییر وزش باد بود.
    

برخورد پلیس با شبکه های 
کودکان کار

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برخورد پلیس 
با شبکه ها و سرشــبکه های به کارگیری کودکان 
کار و خیابان خبر داد. سردار حسین رحیمی گفت: 
کودکان کار باید مورد حمایت همه جانبه دستگاه ها 
و بخش های مختلف باشند اما با افرادی که اقدام به 
سوءاستفاده و به کارگیری این کودکان کرده اند باید 
برخورد شود. اینکه هر صبح ده نفر توسط فردی در 
سر یک چهارراه پیاده شد و غروب آنها را جمع آوری 
کنند موضوعی که باید نوع مواجهه با آن نیز متفاوت 
باشد و نگاه  دستگاه های مسئول، سمن ها و ... باید 
نسبت به این موارد تفاوت داشته باشد. ما هم به عنوان 
پلیس اجازه نمی دهیم تا افراد سودجو اینطور از این 
کودکان سوءاستفاده کنند. به همین دلیل نیز قطعا 
با شبکه ها و سرشبکه ها و کسانی که چنین اقداماتی 

را انجام دهند، برخورد می کنیم. 
    

بوزین و مره خیل کرمانشاه 
همچنان در آتش می سوزد

ی  ز تش ســو آ
منطقه حفاظت شده 
بوزین و مره خیل که 
از ظهر روز پنجشنبه 
)پنجم تیر( آغاز شده، 

با گذشت نزدیک به 4۸ ســاعت، همچنان ادامه 
دارد و بعد از مهار چند باره، آتش دوباره شعله ور 
است. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان 
کرمانشاه گفت:  اگرچه چند بار شعله های آتش 
فروکش کرد، اما شــاهد شــعله ور شدن مجدد 
آن بودیم. به گفته آزاد شــیخ ویسی، هم اکنون 
نیروهای یگان حفاظت محیط زیســت و مردم 
بومی منطقه برای مهار آتش پای کار هســتند 
و تالش ها بــا وجود صعب العبور بــودن منطقه 
همچنان ادامه دارد. شیخ ویسی اضافه کرد: برای 
استفاده از بالگرد هم درخواست دادیم، اما گفته 
شده به دلیل شیب زیاد منطقه امکان استفاده از 
بالگرد وجود ندارد. وسعت این منطقه حدود 27 
هزار هکتار و دارای پوشش گیاهی و جانوری غنی 
و زیســتگاه برخی گونه ها از جمله گوزن شوکا، 

پلنگ و... است.
    

مخالفت با حضور زنان در 
پاورلیفتینگ، بوکس و زورخانه 

مهیــن فرهــادی  زاد، معاون توســعه ورزش 
بانوان وزارت ورزش و جوانان در مورد درخواســت 
فعالیت بانوان در سه رشته پاورلیفتینگ، بوکس 
و ورزش های زورخانه ای گفت: بــا توجه به اینکه 
در مبانی اعتقــادی ما از زن به عنــوان ریحانه یاد 
شده، نمی توانیم رشــته ای را قبول کنیم که کل 
سیستم بدنی و فیزیولوژی او را تحت تاثیر قرار دهد 
بنابراین مسائل پزشــکی و ورزشی  را مورد بررسی 

قرار می دهیم.
    

  اجرای طرح ترافیک مطابق 
با ساعت ادارات

معاونت حمل و نقل 
و ترافیک شــهرداری 
تهران گفت: ســاعت 
محدوده هــای طرح 
ترافیــک و کنتــرل 

آلودگی هوا از ۸ به ۸:۳۰ و خــروج رایگان از ۱4 به 
۱4:۳۰ )بازه زمانی ۶ ســاعت در هــر دو حالت( با 
هماهنگی اعضای شــورای حمل و نقل و ترافیک 
تهران تغییر و در نظر گرفته شد. همچنین خروج 
از محدوده های فوق از ســاعت ۱4:۳۰ به بعد نیز 

رایگان خواهد بود.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

در حالی که این روزها بســیاری از 
کسب و کارها غیرفعال شده اند و افراد 
زیادی به دلیل همه گیری ویروس کرونا 
و تحریم ها با مشکالت اقتصادی فراوانی 
دســت و پنجه نرم می کنند، تبلیغات 
شــرط بندی در گوشــه و کنار فضای 

مجازی به وفور دیده می شود.
هرچند براساس قوانین کشور قمار 
به هر نحوی جرم تلقی می شــود و هر 
هفته نیز اخباری در خصوص دستگیری 
باندهای شرط بندی در رسانه ها منتشر  
می شود، اما هر روز شــاهدیم که بازار 
این سایت ها پررونق تر از قبل می شود 
و اغلبشــان به راحتی با تبلیغات افراد 
مشهور و نیز بدون ممانعت شبکه بانکی 

به جرم خود ادامه می دهند.
 کشاندن افراد 

به میزهای قمار مجازی
»نتیجه بــازی را پیش بینی کن و 
پولدار شو«،»یک شبه میلیاردر شو«. 
این روزها در بســیاری از شبکه های 
اجتماعی جمله هــای تبلیغاتی از این 
دست برای کشاندن افراد به میزهای 
قمار مجــازی فراوان دیده می شــود. 
میزهایی که دیگــر مخصوص ورزش 
دوستان هم نیست و رویای دستیابی 
آســان به پول زیاد در غیاب شــغل و 
آینده  ای روشن، بســیاری از مردان و 
زنان و جوانان و حتی نوجوانان موبایل 
به دست را به سوی این شرط بندی ها 

می کشاند.
در این میان گاهــی گردانندگان 

سایت های قمار و شرط بندی با طراحی 
درگاه های بانکی پرداخت الکترونیکی 
جعلی اطالعات بانکی کاربرانی که قصد 
دارند برای شــروع شرط بندی پولی را 
وارد کنند به سرقت می برند و حساب 

آن ها را خالی می کنند.
شمایل سایت های شرط بندی

سایت های شــرط بندی در ایران 
به دو دسته اصلی تقســیم می شوند، 
ســایت هایی کــه فقــط مخصوص 
بازی های آنالین طراحی شــده اند و 
سایت هایی که در کنار این بازی ها امکان 
شرط بندی روی نتایج بازی های ورزشی 
که در سراسر جهان انجام می شوند را نیز 
فراهم می کنند. این سایت ها و کانال ها 
معموال در ازای دریافت مبلغی بسیار 
محدود، اطالعات دسترسی به سایتی 
را ارائه می کنند.  امــا محور اصلی کار، 
شرط بندی در بازی های ورزشی است. 
چراکه کاربر برای شرط بندی تنها چند 

دقیقه زمان نیاز خواهد داشت.
رویای یک شبه پولدار شدن

سایت های شــرط بندی همواره با 
شعارهای جذابی چون یک شبه پولدار 
و میلیونر و میلیاردر شوید، توجه افراد 
را به خود جلب می کنند و آنها را اغفال 
می کنند. برخــی مالباختگان نه تنها 
تمام پس انداز خود را در این ســایت ها 
باخته اند، بلکه حتی شــغل خود را هم 
از دست داده اند. برخی به اموال محل 
کار تجــاوز کرده و برخــی میلیون ها 
تومان زیر بار قــرض رفته اند و برخی 
دیگر حساب های نزدیکانشان را خالی 

کرده اند. 
امــا در این میان لیســت برندگان 
چندان بلندباال نیست، البته اگر لیستی 

وجود داشته باشد. این در حالی است 
که این ســایت ها همیشــه تصاویری 
فریبا از دو یا سه برنده میلیونر منتشر 
می کنند و با استفاده از فضای مجازی 
و تبلیغات حیرت انگیز از سوی برخی 
اینفلوئنسرهای اینســتاگرام، پروژه 

موردنظر شان را کلید می زنند.
بعــد از ثبت نام شــما در ســایت 
شرط بندی، شارژ حســاب کاربری و 
وارد کردن اطالعــات کارتتان، بازی 
تازه شروع می شود. مدیران سایت های 
شرط بندی قواعد بازی را خیلی خوب 
بلدند. آنهــا کاربران تــازه وارد را که با 
مبالغ پایین حسابشان را شارژ کرده اند 
با چند برد و زیاد شــدن پول سر ذوق 
می آورند. نوجوانان با مبالغ کم حساب 
کاربری شان را شــارژ و با برد در چند 
شرط بندی، به این ســایت ها اعتماد 
می کنند. اما ادامه ماجرا آنقدرها هم بر 

وفق مراد نیست.
ماجــرا در ادامــه بــا ترفندهای 
برنامه نویســی پیش مــی رود. در این 
سایت ها وقتی شــرط بندی از مبلغی 
فراتر مــی رود برنامه طــوری پیش 
می رود که برگه هایی که به فرد داده یا 
تاس هایی که برای او ریخته می شود به 

گونه  ای است که کاربر می بازد.
به گفته مقام های انتظامی، گردش 
مالی سایت های شــرط بندی فقط در 
ســال ۹۸ رقمی حدود 2 هزار و 5۰۰ 
میلیــارد تومان بوده اســت که حجم 
سود گردانندگان این سایت ها را نشان 

می دهد. 
میثم شــیرازی، کارشناس فضای 
مجازی  در این باره می گوید: »شیرینی 
بردهای اولیه باعث می شــود به رغم 

باخت های بعدی، شخص همچنان به 
دنبال بازی باشد تا بتواند برنده شود. در 
حالی که هرچه می گذرد امکان برنده 

شدن کم و کمتر می شود«.
به گفتــه او حتــی در ایــن روش 
وب ســایت ها چند ســاعت مانده به 
شروع بازی برای پیش بینی راه اندازی 
می شــوند و بعد از پایان بازی سایت از 
دسترس خارج می شــود. آن ها برای 
پنهان کردن رد پول ها هم از حســاب  
افراد کم سن و بیسواد استفاده می کنند.

استفاده از درگاه بانکی
ســایت های شــرط بندی ایرانی 
برای دریافت منابع مالی کاربرانشــان 
معموال شــیوه هایی متفاوت در پیش 
می گیرند و در بســیاری از آنها میزان 
سهولت دریافت پول به میزان فعالیت 
و قدمــت کاربر بســتگی دارد. در این 
سایت ها معموال در گام های ابتدایی، 
کاربر برای شارژ حســاب باید نوعی از 
پول های دیجیتــال را خرید کند و در 
گام های بعــدی به کاربر امــکان آن 
داده می شــود که با ورود به یک درگاه 
بانکی، مبلغ مورد نظر را شــارژ کرده 

 سپس در فضای سایت آن را خرج کند. 
 هر چند تعدادی از آنها به دفعات فیلتر 
شــده اند اما معموال با ارائه یک آدرس 
جدید، فیلترینگ را نیز دور می زنند و 
به فعالیت خود ادامه می دهند. از سوی 
دیگر با وجود ممنوعیت ها، فعال ماندن 
درگاه های بانکی این سایت ها نیز برای 
مخاطبان این سوال را به وجود آورده که 
آیا بانک ها رسما به این سایت ها مجوز 
راه اندازی درگاه پرداخــت داده اند یا 
شــیوه ای دیگر بــرای دریافت وجوه 

کاربران به کار گرفته می شود؟
شــیرازی با بیان اینکه درگاه های 
بانکی کشــور مســتقیماً در اختیار 
قماربــازان قــرار نمی گیــرد، گفت: 
»سایت های شرط بندی اقدام به اجاره 
کارت های بانکی شهروندان می کنند«.

به گفته او مطابق قوانین و مقررات 
جاری، مســئولیت تمام تراکنش ها و 
مبادالتی که از طریق حساب و کارت 
بانکی شــهروندان انجام می شــود بر 
عهده دارنده حساب است و هیچ ادعایی 
مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع 
قانونی و انتظامی و قضایی قابل قبول 

نیست.
هشدار همیشگی پلیس

در این میان پلیس بارها با برخورد 
با این گروه به مــردم در این خصوص 
هشدار داده است. گرچه این هشدارها 
هم کار به جایی نبرده و آمارها نشــان 
می دهد که حتی شیوع کرونا هم به نفع 
این ســایت ها بوده است، به طوری که 
گردانندگان سایت های شرط بندی از 
فرصت حضور بیشتر مردم به خصوص 
جوانان در فضای مجازی استفاده کرده 
و با تبلیغات فراوان بــه دنبال ترغیب 

جوانان برای شرط بندی بوده اند.
در همین باره سردار وحید مجید، 
رئیس پلیس فتا ناجا نیز چندی پیش 
با اشاره به اینکه ۶ هزار و ۱57 سایت و 
7۳۰ وب سایت که در حوزه شرط بندی 
فعالیت می کردند شناسایی شده اند، 
گفت: »بــا 2 هزار و ۸۸4 مــورد از این 
سایت و وب ســایت ها برخورد قضایی 

شده است«. 
این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه 
از ابتدای تاســیس پلیس فتا، هر ساله 
شاهد افزایش جرایم سایبری بودیم، 
گفت: »در وقوعات جرایم، تنها نیروی 
انتظامی مسئول کاهش وقوعات نیست 
بلکه ســازمان های متعددی دخیل 
هستند که باید وظایف خود را به خوبی 

انجام دهند«.
به گفته او شهروندان می توانند به 
محض مشاهده چنین سایت هایی در 
بستر فضای مجازی مراتب را از طریق 
www. ســایت پلیس فتا به آدرس

cyberpolice.ir با کارشناسان این 
پلیس در میان بگذارند.

مجازات قماربازی چیست؟
بر اساس ماده 7۰5 قانون مجازات 
اســالمی قماربازی با هر وســیله ای 
ممنوع اســت و مرتکب آن به یک تا ۶ 

ماه حبس یا 74 ضربه شــالق محکوم 
می شود و در صورت اصرار و تکرار جرم 
قماربازی مرتکب به هــر دو مجازات 
محکوم خواهند شد. اگر  فردی اقدام به 
تأسیس قمارخانه  کند از ۶ ماه تا 2 سال 
حبس یا از ۳ تا ۱2 میلیون ریال جزای 

نقدی محکوم خواهد شد.
 بر همین اساس اگر فردی بخواهد 
در فضای مجازی به امر شــرط بندی 
و قمار بپردازد، بر اســاس قانون مجرم 
اســت و با آن فــرد و صاحب ســایت 
اینترنتی باید برخــورد قضائی صورت 
گیرد. اما بــه گفته علــی نجفی توانا، 
حقوقدان، قوانین جرایــم رایانه ای در 
خصوص موضوع شرط بندی و قمار به 
طور شــفاف مطلبی را مورد اشاره قرار 
نداده اســت، پس در درجه اول با خأل 

قانونی مواجه هستیم.
او با اشاره به اینکه برای جلوگیری از 
کالهبرداری از مردم در فضای مجازی، 
در کشور ما و اکثر ممالک جهان، مبارزه 
مؤثــری ممکن نیســت، توضیح داد: 
»فناوری هــای جدیــد، راه حل ها و 
شــیوه هایی را در اختیار کاربران قرار 
می دهد که با استفاده از آن می توانند به 
گونه های مختلف، از مخاطبان به نوعی 
کالهبرداری کنند و آنها را به برقراری 
انواع رابطه ها و ســرمایه گذاری هایی 
که کسی پاسخگوی نتایج آن نیست، 

تهییج و تشویق کنند«.
این روند در شرایطی شکل گرفته 
است که اواخر تیر ۱۳۹۸ دادستان کل 
کشور، بخشنامه ایجاد وحدت رویه در 
رابطه با سایت های قمار و شرط بندی 

در فضای مجازی را ابالغ کرده است.
او بــا تأکید بر اینکــه در برخورد با 
انحراف های فضای مجازی نباید فقط 
دنبال اعمــال قانون و مجــازات افراد 
بود، گفت: »از طریق آموزش و پرورش 
درباره فضای مجازی، با اتکا بر دانش و 
آموزش ها و اطالعاتی که به مردم منتقل 
می کنیم، آنها را به ســوی پیشگیری 
فردی ببریم؛ در این صورت افراد کمتر 
فریب خواهند خــورد. تنها با مجازات 
نمی شــود با این پدیده که بسترساز 
انحراف و جرم اســت، مبارزه کرد، کما 
اینکه تا کنون توفیق چندانی به دست 

نیاورده ایم«.

پارسال سایت های قمار و شرط بندی 2 هزار و 500 میلیارد تومان گردش مالی داشتند

اغواگری مجازی و جیب بری مدرن

خبر

معاون کل وزارت بهداشت از آغاز پویش من 
ماسک می زنم از امروز در کشور خبر داد و گفت: 
هر ۱۳ دقیقه یک نفر بر اثر کرونا در کشور فوت 
می کند و هر ۳۳ ثانیه یک نفر در ایران به بیماری 

کووید-۱۹ مبتال می شود.
ایرج حریرچی دیروز در نشست خبری که به 
صورت ویدئوکنفرانس از این وزارتخانه برگزار 
شد، گفت: در ازای هر فرد مبتال با نشانه های بارز 
در جامعه ممکن است تا ۱۰ نفر بدون عالیم بارز 
بالینی وجود داشته باشد که جوانان، نوجوانان و 
کودکان طیف زیادی از آنها را تشکیل می دهند.

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: هر فرد ناقل کرونا می تواند بدون 
فاصله گذاری اجتماعــی 4۰۶ نفر را مبتال کند، 
افرادی که قبال به کرونا مبتال شــدند و افرادی 
که آنتی بادی آنها مثبت شده و تصور می کنند 
ایمن هستند باید فاصله گذاری را رعایت کنند و 
هنوز نمی توان اعالم کرد این افراد در برابر کرونا 
ایمن هستند، افزایش تعداد مبتالیان به کرونا 
به ۱۰ میلیون نفر و نیم میلیون فوتی در جهان 

 زنگ خطر این بیماری را به صدا درآورده است. 
حریرچی افزود: رعایت فاصله فیزیکی در حد ۸5 
درصد، استفاده از ماسک به میزان ۸۰ درصد و 
پوشش محافظ چشم به میزان 7۸ درصد میزان 
انتقال ویــروس را کاهش می دهــد، توصیه به 
دیگران برای رعایت ایــن توصیه ها مهمترین 
شکل بروز امر به معروف و نهی از منکر در شرایط 

امروز است.
وی ادامــه داد: بــر اثر اعالم مرکــز کنترل 
بیماری های آمریکا به ازای هر نفر بیمار تشخیص 
داده شــده، ۱۰ نفر بیمار دیگر در جامعه وجود 
دارد و کودکان و نوجوانان حتی به ظاهر سالم و 
بی عالمت می توانند عامل انتقال این ویروس به 

بزرگترها و پدر و مادرها باشند.
حریرچی گفت: اقدامات وزارت بهداشــت، 
دولت و نظام جمهوری اســالمی برای کنترل 
اپیدمــی کرونــا بســیار وســیع بوده اســت 
اما هنوز کافی نیســت. هنوز در اســتان های 
بــا شــدت و مــوارد رو بــه افزایــش بیماران 
کوویــد-۱۹ مواجه هســتیم و تعــداد زیادی 

 از شهرســتان ها در وضعیــت قرمز هســتند. 
معاون وزیر بهداشت افزود: کنترل این اپیدمی 
مســتلزم همکاری همه مردم اســت به همین 
علت عاجزانه و دوســتانه از مردم می خواهیم 
برای ســالمت خود و هموطنان و نیز کارکنان 
نظام ســالمت حداکثر همــکاری را در رعایت 

پروتکل های بهداشتی داشته باشند.
فوت 125 بیمار در یک روز

سخنگوی وزارت بهداشت نیز از مثبت شدن 
تســت کرونای 2هزار و 45۶ نفر در 24 ساعت 

خبر داد.
به گفته سیما سادات الری از ۶ تا 7 تیر ۱۳۹۹ 
از این تعداد بیمار شناسایی شده یک هزار و ۱۳۹ 
مورد بستری شدند و۱25 بیمار کووید۱۹ جان 

خود را از دست دادند.
بر اســاس آخرین آمــار مجمــوع بیماران 
کووید۱۹ در کشــور به 22۰ هزار و ۱۸۰ نفر و 
مجموع جان باختگان ایــن بیماری به ۱۰ هزار 

و ۳۶4 نفر رسید.
همچنین تاکنون ۱۸۰ هــزار و ۶۶۱ نفر از 

بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص 
شده اند و 2۹2۸ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ 
در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت 

قرار دارند.
وضعیت شش استان قرمز است

سخنگوی وزارت بهداشــت با تاکید بر لزوم 
رعایت مــوارد بهداشــت فــردی و اجتماعی، 
فاصله گذاری اجتماعی و اســتفاده از ماســک 
به ویژه در تجمعات، گفت: استان های خوزستان، 
کرمانشاه، کردستان، هرمزگان، آذربایجان غربی 
و خراسان رضوی بیشترین موارد ابتال و بستری به 
کووید۱۹ را داشته و در وضعیت قرمز قرار دارند.

او همچنین گفت: اســتان های آذربایجان 

شرقی، سیستان و بلوچستان، بوشهر، لرستان و 
گلستان در وضعیت هشدار قرار دارند.

 مراجعه 2۳50 بهبود یافته از کرونا 
برای اهدای پالسما

سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: تاکنون 
2۳5۰ بهبود یافته از کرونا برای اهدای پالسما به 

مراکز انتقال خون مراجعه کرده اند. 
از این تعــداد بهبود یافتــه از کرونا که برای 
اهدای پالسما به مراکز انتقال خون مراجعه کرده 

اند، ۱۸۸۰ واحد پالسما تهیه شده است.
به گفته او بیشترین میزان اهدای پالسما در 
استان های تهران و خوزستان و خراسان رضوی 

بوده است.

حریرچی با اشاره به آغاز پویش #من ماسک می زنم؛

هر ۱3 ثانیه یک ایرانی به کرونا مبتال می شود

سایت های شرط بندی 
همواره با شعارهای جذابی 

چون یک شبه پولدار و 
میلیونر و میلیاردر شوید، 

توجه افراد را به خود 
جلب می کنند و آنها را 
اغفال می کنند. برخی 

مالباختگان نه تنها تمام 
پس انداز خود را در این 

سایت ها باخته اند، بلکه 
حتی شغل خود را هم از 

دست داده اند

بر اساس ماده ۷05 قانون 
مجازات اسالمی قماربازی 

با هر وسیله ای ممنوع است 
و مرتکب آن به یک تا ۶ ماه 

حبس یا ۷۴ ضربه شالق 
 محکوم می شود و 

در صورت اصرار و تکرار جرم 
قماربازی مرتکب به هر دو 

مجازات محکوم خواهد شد
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