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اعتیاد بــه قمار در حالــی یکی از 
شــایع ترین اعتیادها در دنیاست که 
برخی شــاخص ترین نمــاد بیرونی 
آن را وجود کازینوهــا و قمارخانه ها 
می داننــد، به همین دلیل اســت که 
در ایران به دلیــل ممنوعیت فعالیت 
قمارخانــه و کازینو، بســیاری تصور 
می کننــد که نــه قماری هســت و 
قماربازی. اما واقعیت این اســت که 
قماربازی به کازینــو و قمارخانه ختم 
نمی شود؛ حتی این اعتیاد تنها مختص 
ثروتمندان هم نیســت و در اقشــار 
و طبقــات مختلــف اجتماعی دیده 
می شــود؛ بیمارانی که بیش از خود 
به خانوادهایشــان آسیب های جدی 
روانی و اقتصادی و اجتماعی شدیدی 
وارد می کننــد. خانواده هایــی کــه 
بســیاری از آنها به دلیل اطالع رسانی 
کم در خصــوص این نــوع از اعتیاد، 
حتی به مشــاوره های اجتماعی هم 

دسترسی مناسبی ندارند.
شمارفراوانقمارخانهها

هر چنــد در ایــران قمارخانه ها 
نمی تواند به صورت رســمی فعالیت 
کنند اما حتی مهمانی های دوستانه 
هم مجــال خوبی برای یــک قمارباز 
است. این در حالی است که سالهاست 
شــبکه های قمار به صورت مخفیانه 
فعال بوده و عالقه مندانی را دور خود 

جمع کرده اند.

حال اما بــا گســترش اینترنت و 
فضای مجازی این شــبکه گسترش 
آسان تری یافته و بسیاری را در هر سن 
و قشری در این گرداب اسیر می کند. 

آبان ماه امسال دادستان کل کشور 
اعالم کرده بود که »تنها طی یک ماه 
42 هزار و 500 بــازی قمار آنالین در 
ایران شناسایی شدند«. سایت هایی که 
خیلی زود فیلتر شد اما جای آن چند 

هزار سایت دیگر سر در آورد.
حتی دو ســال پیش اعالم شد که 
قرار است با گزارش کاربران در فضای 
مجازی بــه کمیته تعییــن مصادیق 
محتوای مجرمانه و مسدودســازی 
فوری ســایت ها، بســترهای قمار و 
شــرط بندی جمع شــود. اما آمارها 
نشان داد این مشکل نه تنها حل نشد 

که شدید تر هم شد.
 تنها با یک جســتجوی ساده در 
موتورهای جستجوگر و فضای مجازی 
می توان بــه عمق فاجعه پیشــروی 
سایت های شرط بندی و قمار آنالین 

پی برد.
 حتــی شــیوع ویــروس کرونا و 
تعطیالت مســابقات ورزشی که بازار 
داغ شــرط بندی ها را داغ می کرد نیز 
نتوانست سرعت رشــد این سایت ها 
را کاهــش دهد و برعکس براســاس 
گزارش های اعالم شده، تعطیلی های 
کرونایی باعث افزایــش این جرم در 
کشور شد. در این میان نه تنها مردان 
که حال بسیاری از زنان و حتی کودکان 
نیز از مشتریان پروپاقرص سایت های 

شرط بندی هستند.

شرطبندیهایمالی
باهزارانموضوعریزودرشت

بســیاری از افراد تصــور می کنند 
قمار یعنی بازی با کارت های خال دار؛ 
در صورتی که بازی بــا کارت می تواند 
فقط یک ســرگرمی باشــد اما قمار، 
شرط بندی های مالی اســت که تنها 
به عالقه مندان کارت محدود نیســت. 
بســیاری از افراد درگیر با شرط بندی 
در ایران بیشتر بر ســر نتایج مسابقات 
اسب سواری، فوتبال و غیره شرط بندی 
می کنند. عالوه بر این از حضور بازیکن 
در یک مسابقه ورزشــی تا بازی های 
فکری و انواع بازی های اینترنتی و هزاران 
موضوع ریز و درشت دیگر هم جزو موارد 

شرط بندی محسوب می شود.
در این میان برخــی از موارد حتی 
قدمت زیــادی هــم دارد و معموال در 
مناطق روستایی و حاشــیه ای شهر 
گروهی را به خود جذب می کند مثل 
بازی های خشن جنگ انداحتن بین 
حیواناتی چون خروس و سگ و گاو و... .

اعتیادبهقمارچیست؟
 از پیر تــا جوان و حتــی کودک. 
از فقیر تا غنی. کافی اســت به طمع 
ثروتمند شــدن یا حتی لذت بردن از 
آزمودن بخت خویش در دام این ماجرا 
بیافتید. آن وقت است که زندگی خود 
و اطرافیانتــان را با چالش های جدی 

مواجه کرده اید.
قمار نوعی بازی  شانسی  است که در 
صورت تکرار زیاد می تواند به اعتیادی 
خانمان ســوز تبدیل شــود. اگرچه 
عده ای قمار را به عنوان سرگرمی انجام 
می دهند اما عادت شــدن این بازی 
در برنامه زندگی فــرد، از آن اعتیادی 
نابود کننده، می سازد که رهایی از آن 

به راحتی ممکن نیست.
فاطمه اشرف زاده، کارشناسی ارشد 
روان ســنجی در این بــاره می گوید: 
»وقتی فرد به قمــار عادت کند، دیگر 
نمی تــوان این بــازی احتمــاالت را 
تفریحی ســاده دانســت. زیرا در این 
مرحله فرد با آگاهی از ضررهای جبران 
ناپذیر آن مرتب وسوســه می شود در 
دور جدید بازی شــرکت کند. به این 
ترتیــب کم کــم وارد دور باطل برد و 
بخت می شود؛ برای یک بار بردن، بارها 
می بازد و باز هم این چرخه معیوب را 
ادامه می دهد؛ این اســارت ادامه دارد 
و اعتیــاد به قمار گریبــان او را گرفته 
اســت و معتاد به قمار، برای رهایی از 
چنگال این اعتیاد باید کمک تخصصی 

بگیرد«.
به گفتــه او این دســته از افراد به 
دلیل بدهــی فراوان معموال شــغل 

خود را از دســت می دهند و به دلیل 
ورشکســتگی اقتصادی و از دســت 
دادن دارایی خود به تهدید و خشونت با 
اطرافیان برای تامین منابع مالی قمار 
روی می آورند. در نتیجه از دست رفتن 
اعتبار در اجتماع و خانواده و بی اعتماد 
شــدن همکاران، آشنایان، مشکالت 
خانوادگی و طالق و ... از تبعات چنین 

اعتیادی محسوب می شود.
او می گوید: »برخــی حتی برای 
تامین منابع مالی ممکن است دست 
به سرقت یا اعمال خالف قانون بزنند یا 
به دلیل بدهی فراوان کارشان به زندان 

هم بکشد«.
وسوسهپایانناپذیرپیروزی

به اعتقاد روانشناســان پیروزی، 
حــس شــادکامی را در انســان به 
وجود می آورد و یــک قمارباز با تکرار 
بازی و پیروزی از خودش احســاس 
رضایــت می کنــد. اما ایــن موضوع 
جایی خطرناک می شــود کــه فرد 
در طول شــرط بندی احتمــاال بعد 
از چندین بــرد شکســت می خورد 
و بــرای اینکه باخت خــود را جبران 
کند، این چرخه شکســت و پیروزی 
را تا بی نهایت تکرار می کند. در حالی 
که پیروزی های اندک او را شــادکام 
می کند شکست های پی در پی از نظر 

روحی او را تخریب و منزوی می کند.
محمــد ذکاوتــی، روانشــناس 
می گوید: »اعتیاد به قمار توسط همسر 
به دلیــل نبود عالئم اولیــه فیزیکی، 
راحت تر از سایر اعتیادها قابل پنهان 
کردن است. عالوه بر آسیب هایی که 
ناشی از اعتیاد پنهان به قمار به وجود 
می آید، ناگهان آسیب هایی همچون 
بدهی های با حجم بــاال و تنش زیاد 
در روابط خانوادگی ایجاد می شود. به 
طوری که مشــکل مالی و وضعیت بد 
اقتصادی خانواده یک فرد معتاد به مواد 
مخدر که بعد از سال ها مصرف مواد به 
آن دچار می شــوند یک فرد معتاد به 
قمار ممکن است در یک لحظه به آن 

دچار شوند«.
به گفته او همســران افراد معتاد 
به قمار؛ پس از شکســت همسر خود 
در بــازی و شــرط بندی، تجربیاتی 
را که بیــان کرده اند همــواره با عدم 
رضایت، انزوا، خشــم همســر، عدم 
احترام همســر به خود و عــدم انجام 
نقش ها و مسئولیت های فرد در قبال 
خانواده بوده اســت. عواقب سالمتی 
عاطفی و روحی حتی می تواند همسر 
قمارباز را در معرض خطر خودکشی 

قرار دهد.
این روانشناس می گوید: »آسیب 

شناسی قماربازان نشان می دهد که 
احتمال طالق در افراد معتاد به قمار 
سه برابر بیشــتر از افراد عادی است. 
کودکانی کــه در خانواده هایی بزرگ 
شــده اند که پدر یا مادر به قمار اعتیاد 
داشــته اند با توجه به مشکالت مالی، 
تنش های موجــود در خانواده و وقت 
کمی که برای تربیت آن ها صرف شده 
است، در آینده با مشکالت عدیده ای 

روبرو خواهند شد«.
خانوادههاییکه

نیازبهمددکاریدارند
اگرچه در دوران اعتیــاد به قمار، 
خانواده فرد قمار باز به شــدت تحت 
تاثیر آثار مخرب این اعتیادند، اما در 
صورتی که فرد تصمیم به ترک گرفت، 
خانواده اش انگیزه ای قوی برای ترک به 
شمار می آید. اعضای خانواده می توانند 
از بهترین حامیان فرد در مسیر درمان 
محسوب شوند. روان درمان گران در 
این شرایط به آموزش اعضای خانواده 
می پردازند و آنها را بــا فرایند درمان 
درگیر می کند. به این ترتیب محیطی 
پر از حمایت و امن جهت بهبود و ترک 
اعتیاد قمار باز می سازند و به خانواده 
او هم در این دوره با مشکالت عدیده 
روحی و اجتماعی مواجه بودند کمک 

می کنند.
همچنیــن عضویــت در گــروه  
قماربــازان گمنام، ماننــد گروه های 
الکلی های گمنام بر پایۀ برنامۀ 12 قدم، 
یکی از روش هــای درمانی مفید برای 
ترک قمار بازی اســت؛ به خصوص در 
دوره بهبودی که فرد با مساله لغزش یا 
بازگشت به اعتیاد رو به روست. اعضای 
این گروه ها چنین شــرایط پرفشار و 
احساسات ناشــی از آن را با موفقیت 
پشت سر گذاشته اند؛ پس می توانند 
مشــوق بیمار باشــند و به او دلگرمی 
دهند.اورژانس اجتماعی بهزیستی هم 
در این باره می تواند به خانواده ها کمک 
و آنها را راهنمایی کند هر چند بسیاری 
از خانواده ها چنــدان اطالعی از این 
خدمات ندارند و در نتیجه از خدمات 

اجتماعی ابتدایی هم محروم هستند.

قمار؛بازیخطرناکیکهتبعاتآنبیشترمتوجهخانوادههاست

اول چند برد؛ بعد برای همیشه باخت!

گزارش

در حالی که دیروز سخنگوی اپلیکیشن شاد 
اعالم کــرد که بیش از 1۳ میلیــون دانش آموز 
در حدود 12۸ هزار مدرســه، مشغول دریافت 
آموزش مجازی از طریق شــبکه شاد هستند، 
گزارش ها حکایــت از این دارد کــه در مناطق 
وسیعی از استان خوزستان دانش آموزان از نبود 

یا ضعف اینترنت در رنج هستند.
به گزارش خبرنــگار ایلنا از خوزســتان، بر 
اساس تصمیم ســتاد کرونا، آموزش در سطح 
مدارس استان برای شــهرهای مناطق قرمز و 
نارنجی غیرحضوری خواهد بــود. این در حالی 
است که در مناطق بسیاری از استان خوزستان، 
دانش آموزان امکان دسترســی بــه اینترنت را 
ندارند و برای کوچک ترین خدمات اینترنتی باید 
به کوه و قله های اطراف یا به نزدیک ترین مناطق 
شهری پناه ببرند.مناطق روســتایی در استان 
خوزستان از جمله نقاطی هستند که در استفاده 
از اینترنت در شــرایط خوبی به ســر نمی برند. 
تماس ها و نامه نگاری های اهالی روستا، شوراها و 
یا دهیارهای این مناطق با متولیان امور مخابرات 
 تاکنون بی نتیجه مانده اســت و این رویه باعث 

دور شدن دانش آموزان از روند تحصیلی می شود.
قسمت های وسیعی از اندیکا، بخش هایی از 
سوسن از توابع شهرستان ایذه و مناطق بسیاری 
در سردشت دزفول از شرایط نبود یا ضعف شدید 

اینترنت گالیه مند هستند.
یک عضو شــورا در بخش سردشت از توابع 
دزفول به خبرنگار ایلنــا گفت: تا کنون از طریق 
بخشــداری، فرمانداری و تمامــی ارگان های 
مربوطــه برای حل مشــکل اینترنــت تماس 
گرفته و نامه زده ایم ولی کســی پاسخ درستی 
به ما نمی دهد.او  افزود: مردم روستاهای چمبره، 
بوالحسن، لب ســفید، آبید، توت علیا وسفلی 
از جمله مناطقی هســتند کــه همچنان باید 
برای دریافت کوچک تریــن خدمات اینترنتی 

کیلومترها راه را طی کنند.
یکی از اهالی روستای چمبره از توابع بخش 
سردشــت دزفول در این باره گفت: بیش از دو 
ســال پیگیر بحث دریافت خدمــات اینترنتی 
برای مناطقی هستیم که دانش آموزان به شدت 
نیازمند امکانات مجازی آموزشی هستند و کسی 
پاسخگوی ما نیست.یک مدیر مدرسه گفت: به 

دلیل نبود امکانات، مدارس ما در تعطیلی مطلق 
به سر می برند، به گونه ای که دانش آموزان ما باید 
برای دسترســی به اینترنت تا سردشت هر بار 
هفت کیلومتر را بروند و هفت کیلومتر را برگردند.
استفادهروزانه۱۱میلیونکاربراز»شاد«

در حالی که برخــی از دانش آموزان مناطق 
حاشیه کشــور به اینترنت دسترســی ندارند و 
گروهی دیگــر از ضعف اینترنت برای شــرکت 
در کالس های درس در شــبکه شــاد، حتی در 
پایتخت کشور نیز گالیه دارند، دیروز سخنگوی 
اپلیکیشن شــاد اعالم کرد: در حال حاضر شاد 
بیش از 20 میلیون کاربر دارد و به طور میانگین 
روزانه 11 میلیون کاربر از شــبکه شاد استفاده 
می کنند. بیش از 1۳ میلیون دانش آموز در حدود 
12۸ هزار مدرســه، مشــغول دریافت آموزش 

مجازی از طریق شبکه شاد هستند.
حســین صادقی، با بیان اینکه امســال نیز 
همانند سال گذشته، همچنان تعرفه اینترنت 
مصرفی شبکه شاد برای معلمان و دانش آموزان، 
رایگان است به ایسنا گفت: البته برای استفاده از 
دو سرویس »شادبین« و »رمزینه خوان« تعرفه 

عادی اینترنت محاسبه می شود.صادقی صیانت 
از اطالعات شخصی و محرمانه کاربران در فضایی 
امن را از مزیت های مهم شبکه شاد دانست و به 
مخاطبان این شبکه توصیه اکید کرد که جهت 
جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده توجه داشته 
باشند که هر پیامی جهت دریافت »کد تأیید«، 
تقلبی و برای دسترســی به حساب کاربر و سوء 
استفاده از آن است و هیچ کس به هیچ عنوان حتی 
با عنوان پشتیبان شــاد اجازه دریافت کد تأیید 
شما جهت ورود به اکانت شاد را ندارد. کد تأیید، 
شخصی و صرفاً متعلق به شماست و هرگونه پیام 
برای دریافت آن قطعاً برای کالهبرداری و سوء 
استفاده است.سخنگوی اپلیکیشن شاد در پاسخ 

به پرسشی مبنی بر آخرین آمار استفاده روزانه از 
شبکه شاد با توجه به غیرحضوری شدن مجدد 
کالس های درس در برخی استان ها اظهار کرد: 
در ماه های گذشته به طور میانگین 1.5 میلیون 
نفر به صورت همزمان در شاد حضور داشتند که با 
شیوع مجدد کرونا و غیرحضوری شدن مدارس 
در مناطق مختلــف، این آمــار در اوایل هفته 
گذشــته به دو میلیون و ۷50هزار نفر در ثانیه 
افزایش یافت. شاد پیش  از این رکورد 2 میلیون 
و ۶00 هــزار کاربر همزمــان را در آبان 1400 
تجربه کرده بود.صادقــی افزود: تاکنون بیش از 
4۸ میلیارد پیام و 1۸ میلیارد فایل در شبکه شاد 

مبادله شده است.

باوجودآمارهایامیدوارکنندةسخنگویاپلیکیشنشاداعالمشد؛

دانش آموزان مناطق وسیعی از خوزستان اینترنت ندارند
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سعیدهعلیپور

 افزایش دو برابری 
شهرهای قرمز کرونایی

وزارت بهداشت اعالم کرد: با گسترش اُمیکرون 
در سراسر کشور، تعداد شهرهای قرمز از 120 به 24۷ 

شهر رسیده و هیچ شهری در وضع آبی قرار ندارد.
همچنین بر اساس این گزارش، 1۳۳ هم وطن 
دیگر در شبانه روز گذشته بر اثر کرونا جانشان را از 
دست دادند و 1۸ هزار و 5۹۸ بیمار جدید مبتال به 

کووید شناسایی شدند.
    

 آغاز به کار نخستین
 تاکسی هوایی مازندران

رئیس سازمان هواپیمایی کشور در مراسم آغاز 
به کار نخستین تاکسی هوایی مازندران در فرودگاه 
شهدای ساری گفت: 
این بالگرد صرفا با هدف 
جابجایی مســافر در 
فرودگاه ساری مستقر 
نشده بلکه برای پشتیبانی، عکسبرداری هوایی از 
مناطق جنگلی و کوهستانی، اطفای حریق هوایی 
و امداد و نجــات کارآیی دارد.به گزارش باشــگاه 
خبرنگاران، محمد محمدی بخش افزود: بالگرد این 
خط پروازی 15 صندلی ویژه مسافر دارد و به دلیل 
داشتن در عقب و سبد آب برای ورزش های هوایی 
مانند چتربازی و اطفای حریق نیز مناســب است.
او خواستار ایجاد زیرســاخت های الزم برای فعال 
ماندن هر چه بهتر تاکسی هوایی در فرودگاه های 

مازندران شد.
    

 گروگانگیری ۱۲ ساعته
 در مرکز تهران

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ اعالم کرد 
که چهارشنبه شب گذشته خبر ربوده شدن مردی 
حدودا 45 ساله به مرکز فوریت های پلیسی110 
اطالع داده شد.به گزارش ایسنا، جلیل موقوفه ای 
گفت: آدم ربایان تقاضای مبلغ 500 میلیارد ریال 
در ازای رهاکردن گروگان کرده تاکید کرده داشتند 
که پلیس در جریان این موضوع قــرار نگیرد اما با 
هوشیاری خانواده و ورود پلیس حدود 12 ساعت 
پس از اقدام به آدم ربایی، ماموران به محل اختفای 

آدم ربایان رفتند و فرد ربوده شده آزاد شد.
    

 آتش سوزی 
در بازار بزرگ تهران 

 سخنگوی آتش نشــانی تهران اعالم کرد:ض 
صبح دیروز در تیمچه حاجب الدوله آتش سوزی 
گســترده ای روی 
داده و حداقل ۳0 باب 
مغازه دچــار حریق 
شدند.ســید جالل 
ملکی گفــت: در این 
حادثه  بســیاری از دیواره و شیشه ها تخریب و یک 
نفر مصدم شد.همچنین دیروز سخنگوی سازمان 
آتش نشــانی تهران از حادثه آتش سوزی در یک 
ساختمان اداری واقع در میدان ونک نیز خبر داد.
بر اســاس این گزارش دو واحد در یک ساختمان 
هشت طبقه اداری دچار حریق شد و پس از مدتی 
تالش آتش نشــانان، حریق تحت کنترل درآمد. 

خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته است.
    

 واکسن زدن 
مانع اهدای خون می شود؟

سخنگوی ســازمان انتقال خون گفت: افرادی 
که واکســن کرونا تزریق کرده باشند، منعی برای 
اهدای خون ندارند و بعد از رفع عوارض جانبی تزریق 
واکســن و بهبودی می توانند، خون اهدا کنند.به 
گزارش ایرنا، عباس صداقت گفت: به صورت کلی 
پیشنهاد می شود اهدای خون پس از تزریق واکسن 
اسپوتنیک و آسترازنکا حداقل 14 روز )دو هفته( پس 
از تزریق انجام شود و باقی انواع واکسن های کرونا بعد 
از اینکه عوارض جانبی تزریق واکسن رفع شده و فرد 

احساس بهبودی داشت، اهدای خون انجام شود.
    

 ادامه عملیات جستجوی
 ۱6 کوهنورد قله نواکوه 

1۶ کوهنورد شهرستان قزوین که به قله نوا کوه 
آبیک صعود کرده بودند، در هنگام بازگشت به علت 

بوران برف از مسیر خارج و گم شدند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، کریمائی 
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان آبیک گفت: 
این گروه شامل ۹ زن و ۷ مردهستند که از طریق تلفن 
همراه موقعیت این کوهنوردان ردیابی و مشخص 

شد که در یک معدن متروکه پناه گرفته اند.
بر اساس آخرین گزارش ها تا عصر دیروز2 تیم از 
کوهنوردان زبده و آشنا به منطقه برای امدادرسانی 
به این کوهنوردان اعزام شده اند که به علت شرایط 

بد جوی و برودت هوا و بارش برف ناموفق بوده اند.

از گوشه و کنار


