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هفتهاولدیماهتزریقمیشود؛
نخستین تست انسانی واکسن 

کرونا در ایران
طبق اعــام رئیس 
ستاد اجرایی فرمان امام، 
تزریق واکسن کرونای 
ساخت ایران، هفته اول 
دی ماه انجام خواهد شد. 

محمد مخبر با بیان اینکه اتفاقی که در ستاد برای 
تولید واکسن کرونا افتاده، چیزی غیر از لطف خدا 
و تکیه بر جوانان نخبه نیست گفت که بنده و همه 
همکارانم در ستاد اجرایی فرمان امام آمادگی تزریق 
واکسن کرونا را داریم و ما همه این واکسن را تزریق 
خواهیم کرد. به گفته او هر فاز تزریق این واکسن ٢٨ 
روز طول می کشد و این فرآیند در ٣ فاز انجام خواهد 
شد. او با بیان اینکه این واکسن ابتدا بر روی ۵۶ نفر 
تزریق خواهد شد و بر روی جنسیت ها و یون های 
مختلفی آزمایش می شــود، گفت: در فاز دوم این 
واکسن به ۵٠٠ نفر تزریق خواهد شد و برای فاز سوم 
هیچ محدودیتی اعمال نمی شود و ما می توانیم به 

تولید انبوه برسیم.
    

خانه پدری جالل آل احمد 
خوابگاه معتادان شد

خانه پــدری جال 
آل احمد، داستان نویس 
مشهور ایرانی به خوابگاه 
معتادان تبدیل شــده 
اســت. این خانه که در 

خیابان خیام، کوچه شهید کارکن اساسی )گذرقلی 
سابق( واقع شده، یکی از بناهای تاریخی متعلق به 
دوره احمد شاهی است و مرحوم آیت اهلل حاج سید 
احمد طالقانی)آل احمد( یکی از علمای معروف و 
متنفذ تهران و پیش نماز مساجد پاچنار و لباسچی، 
از ســال 1٣1٠ شمســی تا پایان عمر خود در این 
خانه  به سر برد. این خانه در سال 1٣٨9 به مناسبت 
تاریخی بودن و هم به این مناسبت که خانه پدری 
زنده یاد جال آل احمد است، توسط سازمان میراث 
فرهنگی تملک شــد تا پس از تعمیرات و بازسازی 
الزم، بهره  برداری شود؛ اما این پروژه با وجود انجام 
هزینه های بسیار، سال  های سال به صورت باتکلیف 

و متروک در گوشه ای از این شهر رها شده است.
    

واردات یک میلیارد دالر 
محصوالت دخانی طی ۴ سال 

سیدروح اهلل لطیفی، 
سخنگوی گمرک ایران 
با اعــام اینکه در چهار 
سال گذشــته، حدود 
یک میلیارد دالر واردات 

محصوالت دخانی به کشور انجام شده است، گفت: 
از این میزان ۴٨ میلیون و ۴19 هزار و ۷۷٨ دالر آن 

تنها مربوط به واردات سیگار بوده است.
    

آلودگی هوای تهران و پنج شهر دیگر
سازمان هواشناسی 
نسبت به آلودگی هوای 
شش شــهر کشــور تا 
اواسط هفته هشدار داد. 
بر اســاس این گزارش 

فردا در شــهرهای تهران، اصفهــان، اراک و کرج، 
دوشنبه شــهرهای تهران، اصفهان، اراک، کرج و 
مشهد و سه شنبه شهرهای تهران، اصفهان، اراک، 
کرج، قزوین و مشهد موجب افزایش غلظت و انباشت 
آالینده ها می شود. این شرایط جوی منجر به رشد 
شاخص کیفیت هوا در حد گروه های حساس و در 
صورت افزایش تردد تبدیل آن به شاخص ناسالم 
برای تمام گروه ها تبدیل خواهد شد بنابراین کاهش 
تردد در ســطح شــهر، جلوگیری از حضور افراد 
آسیب پذیر به ویژه کودکان، افراد مسن و بیماران 

قلبی و تنفسی در فضای باز توصیه می شود.
    

تخصیص عوارض آالیندگی برای 
رفع آلودگی ها 

درحالی که همانند سال گذشته در الیحه بودجه 
سال 1۴٠٠ مقرر شده اســت که بخشی از عوارض 
آالیندگی برای حل مشکات زیست محیطی کشور 
اختصاص یابد، مسعود تجریشی، معاون محیط  زیست 
انسانی سازمان حفاظت محیط  زیست می گوید که با 
توجه به یک فوریت طرح مجلس درباره تخصیص این 
عوارض به شهرداری ها و دهیاری ها، امکان مخالفت 
با این بند در بودجه 1۴٠٠ وجــود دارد. به گزارش 
ایسنا براساس قانون بودجه سال 99 مقرر شده بود 
که از ابتدای این سال ٣۵ درصد از یک درصد عوارض 
آالیندگی صنایع که پیش از این به حساب شهرداری ها 
و دهیاری ها واریز می شد، به صندوق محیط زیست 
برای کاهش آلودگی های زیست محیطی و جلوگیری 

از تخریب محیط زیست  اختصاص یابد.

از گوشه و کنار

سعیدهعلیپور

دیروز خبــر دســتگیری یکی از 
گردانندگان ســایت   های شرط بندی 
فارسی زبان در حالی منتشر شد که این 
روزها، فعالیت سایت   های شرط بندی 
پررنگ  تر از گذشته زیر ذره بین رسانه   ها 

قرار گرفته است. 
پیوستن شادمهر عقیلی، خواننده 
پرطرفــدار ســاکن لس آنجلــس به 
مجموعــه گرداننــدگان پرشــمار 
سایت   های شــرط بندی، سبب شد تا 
دوباره بحث درباره این سایت   ها که گویا 
در حاشــیه   های امنی به فعالیت   های 
پردرآمد خود مشغول هستند به موضوع 
داغ رســانه   ها و کاربران فضای مجازی 

تبدیل شد.
سایت   هایی که اغلب ممکن است 
چند ماهی بیشــتر قدمت نداشــته 
باشند، اما در همین مدت کوتاه، جیب 
صاحبان شان را پر و در عوض جیب شمار 
زیادی از مخاطبان شان را خالی کرده اند.
این در حالی است که به گفته پلیس 
فتا در سال گذشته بیش از ٣٠٠ حساب 
مرتبط با حــدود 1٠٠ ســایت قمار و 
شرط بندی مسدود شده است که نشان 
از درآمد باالی این ســایت   های قمار و 
اغفال کاربران فضای مجازی دارد. با این 
وجود برخی معتقدند، نه تنها عزم جدی 
برای برخورد با این سایت   ها که اغلب در 
خارج از کشور فعال هستند، وجود ندارد 
که حتی قوانین داخلی هــم در این راه 
یاری کننده نیست و آنها هم از همین خا 
قانونی در ایران برای انجام فعالیت های 

خود بهره می برند.

ماجرایدستگیریهایاخیر
نیلوفر صفــری زاده چوکامی با نام 
مستعار نیلی افشار از نخستین افرادی 
بود که پس از داغ شــدن اعتراض   ها به 
گسترش سایت   های شرط بندی توسط 
پلیس اینترپل دیروز در فرودگاه مالدیو 
بازداشت شد. این در حالی است که گفته 
می شود احتمال بازداشت برخی دیگر 
از سرپل های سایت های شرط بندی از 

جمله پویان مختاری نیز وجود دارد.
نیلی افشار متولد 1٣۷٣ زاده کرج 
و همسر خواننده محبوب و مشهور در 
سبک رپ و پاپ بختیاری زبان، پویان 
مختاری است. او که یکی از ستاره   های 
محبوب و معروف اینستاگرام در ایران 
اســت، در حال حاضر حدود ۶٠٠ هزار 
نفر دنبال کننده در اینســتاگرام دارد و 
در آبان ماه ســال 9۷ با پویان مختاری 
به طور رســمی در ترکیه ازدواج کرد. 
این دو مدتی بود که به عنوان موسس و 
بنیان گذار بزرگترین سایت پیش بینی 
فوتبال و کازینو آناین حضرات فعالیت 
داشتند و از محبوبیت خود در اینستاگرام 
برای تبلیغ فعالیت این سایت استفاده 
کرده و درآمد قابل توجهــی از این راه 
کسب کردند و همواره نیز این درآمدزایی 
باال را در شبکه   های اجتماعی به نمایش 
گذاشــتند تا از آن برای کسب اعتماد 
مخاطبان شــان بــرای پیوســتن به 

شبکه های شرط بندی استفاده کنند.
اما این دو نفر تنها بخشی کوچکی از 
افرادی هستند که با استفاده از مواردی 
چون ممنوعیت شــرط بندی در ایران 
و نبود نظارت الزم در ایــن باره و البته 
نقصان قانون توانســته اند سایت   های 
پرشمار شرط بندی راه اندازی کنند و 
در عرض مدت کوتاهــی ثروت زیادی 

به جیب بزنند.

رونقشرطبندیدراپیدمیکرونا
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 مشکات 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 شده و هر هفته 
نیز اخباری در خصوص دســتگیری 
باندهای شرط بندی در رسانه ها منتشر 
می شود، اما هر روز شــاهدیم که بازار 
این ســایت ها پررونق تر از قبل شده و 
اغلب شــان به راحتی با تبلیغات افراد 
مشهور و نیز بدون ممانعت شبکه بانکی 

به جرم خود ادامه می دهند.
تبلیغاتگستردهدراینستاگرام

تبلیغات گســترده ســایت های 
شرط بندی چندین ســال است که در 
شبکه های اجتماعی به ویژه اینستاگرام 
وجود دارد، سایت هایی که با تبلیغات 
شاخ های مجازی و با هدف کسب درآمد 
یک شبه و تحول زندگی خود سعی در 
جذب مشتری دارند. بازار این سایت ها 
زمانی داغ تر شد که سلبریتی ها و افراد 
مشهوری از جمله افراد فعال در حیطه 
موسیقی نیز دســت به کار تبلیغ آن ها 
شدند یا خود سایت شرط بندی ایجاد 

کردند.
از جمله شعار این سایت ها »شانس 
خود را انتخاب کن«، »بــه رویاهایت 
برس« و غیره است که جوانان را ترغیب 
می کند حداقل برای یک بار هم شــده 
شانس خود را امتحان کنند و در صورت 
باخت ادامه ندهند. اما ورود به این وادی 
خود می تواند آثار اعتیادآوری همچون 
اعتیاد به مواد مخدر در پی داشته باشد. 

برخــی مالباختگان نــه تنها تمام 
پس انــداز خــود را در این ســایت ها 
باخته اند، بلکه حتی شــغل خود را هم 
از دســت داده اند. برخی به اموال محل 
کار تجــاوز کرده و برخــی میلیون ها 
تومان زیر بار قرض رفته اند. برخی دیگر 
نیز حســاب های نزدیکانشان را خالی 

کرده اند.
امــا در این میان لیســت برندگان 
چندان بلندباال نیست، البته اگر لیستی 
وجود داشته باشــد. این در حالی است 
که این ســایت ها همیشــه تصاویری 
فریبا از دو یا ســه 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.
شیوهفعالیتسایتهای

شرطبندی
سایت های شــرط بندی در ایران 
به دو دســته اصلی تقسیم می شوند، 
ســایت هایی کــه فقــط مخصوص 
بازی های آناین طراحی شــده اند و 
ســایت هایی که در کنار این بازی ها 
امکان شرط بندی روی نتایج بازی های 
ورزشــی که در سراســر جهان انجام 

می شــوند را نیز فراهم می کنند. این 
ســایت ها و کانال ها معمــوال در ازای 
دریافت مبلغی بسیار محدود، اطاعات 
دسترسی به سایتی را ارائه می کنند. 
اما محور اصلی کار، شــرط بندی در 
بازی های ورزشی است. چراکه کاربر 
برای شرط بندی تنها چند دقیقه زمان 

نیاز خواهد داشت.
بعــد از ثبت نام شــما در ســایت 
شرط بندی، شارژ حســاب کاربری و 
وارد کردن اطاعــات کارتتان، بازی 
تازه شروع می شود. مدیران سایت های 
شرط بندی قواعد بازی را خیلی خوب 
بلدند. آنها 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 ادامــه ماجرا آنقدرها هم 
بر وفق مراد نیســت. ماجرا در ادامه با 
ترفندهای برنامه نویسی پیش می رود. 
در این ســایت ها وقتی شرط بندی از 
مبلغی فراتر مــی رود برگه هایی که به 
فرد داده یا تاس هایی که برای او ریخته 
می شــود به گونه  ای اســت که کاربر 
می بازد. به گفتــه مقام های انتظامی، 
گردش مالی ســایت های شرط بندی 
فقط در ســال 9٨ رقمی حدود ٢ هزار 
و ۵٠٠ میلیارد 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«.
بــه گفتــه او حتی 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 ســن و بی ســواد اســتفاده 

می کنند.
استفادهازدرگاهبانکی

سایت های شرط بندی ایرانی برای 
دریافت منابع مالی کاربرانشان معموال 
شیوه هایی متفاوت در پیش می گیرند 
و در بســیاری از آنها میزان ســهولت 
دریافت پول به میزان فعالیت و قدمت 
کاربر بســتگی دارد. در این سایت ها 
معموال در گام های ابتدایی، کاربر برای 
شارژ حســاب باید نوعی از پول های 
دیجیتال را خرید کنــد و در گام های 
بعدی به کاربر امکان آن داده می شود 
که با ورود به یــک درگاه بانکی، مبلغ 

موردنظر را شارژ و ســپس در فضای 
سایت آن را خرج کند.

 هــر چنــد تعــدادی از آنهــا به 
دفعات فیلتر شــده اند امــا معموال با 
ارائــه یک آدرس جدیــد، فیلترینگ 
را نیز دور می زنند و بــه فعالیت خود 
ادامه می دهند. از سوی دیگر با وجود 
ممنوعیت ها، فعال ماندن درگاه های 
بانکی این سایت ها نیز برای مخاطبان 
این ســوال را به وجــود آورده که آیا 
بانک ها رســما 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 طوری که گاهی کارت بانکی افراد 
فقیر یا حتی کارتن خواب را خریداری 
و بــا آن تراکنش   های خــود را انجام 

می دهند«.
مجازاتقماربازیچیست؟

بر اساس ماده ۷٠۵ قانون مجازات 
اســامی قماربازی با هر وســیله ای 
ممنوع اســت و مرتکب آن به یک تا ۶ 
ماه حبس یا ۷۴ ضربه شــاق 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 ٢ سال 
حبس یا از ٣ تا 1٢ میلیون ریال جزای 

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

قانونی مواجه هستیم.

سایتهایشرطبندیزیرسایهممنوعیتقماردرایرانفعالیتمیکنند

اتحاد شاخ های مجازی و خأل قانونی

خبر

هرچند شیوع کرونا در کشور رو به کاهش است 
و بر اساس آخرین گزارش ها تعداد شهرهای قرمز 
به 1٢ شهر کاهش یافته، اما مسئوالن ستاد کرونا 
نه تنها از ادامه محدودیت  تردد خبر داده اند، که 
حتی تصویب شروع زودهنگام ممنوعیت شبانه 
در شــهرهای قرمز و نارنجی برای شب یلدا را نیز 

محتمل دانستند.
ســخنگوی ســتاد ملی مقابله بــا کرونا در 
مورد جلسه این ســتاد که روز گذشته با حضور 
رئیس جمهور برگزار شــد، گفت: میزان رعایت 
پروتکل های بهداشتی پیشگیری از بیماری کرونا 
به 9٠ درصد رسیده و شاهد روند نزولی بیماری در 
کشور هستیم. به طوری که در هفته گذشته ٣۴ 
شهر در وضعیت قرمز بودند و ۴ استان بیشترین 
وضعیت بیماری را داشتند، اما در حال حاضر 1٢ 

شهر در وضعیت قرمز هستند.
علیرضا رئیسی، با اشــاره به اینکه در استان 
گیان چهار، در مازندران پنج شــهر، در کرمان، 

گلستان و فارس هر کدام یک شهر در وضعیت قرمز 
هستند، گفت: نیاز است که مردم و مسوالن این 
شهرها بیشترین دقت را داشته باشند از بین این 
شهرها نیز شــهرهای آمل، گلوگاه، نور در استان 
مازندران و دو شــهر آســتارا و طوالش در استان 

گیان با وضعیت بحرانی مواجه هستند.
سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا گفت: 
همچنین ٢٣1 شــهر نارنجی و ٢٠۵ شــهر زرد 
هستندکه این خبر خوبی است. این تغییر رنگی 
در سطح کشور به دلیل رعایت پروتکل ها و زحماتی 
است که همه مردم و مسئولین کشیده اند. برخی 
از اصناف تعطیل شده اند و فشار بسیار باالیی بر 
آنها آمده اســت. بنابراین در نظر داشــته باشید 
که کوچکترین غفلتی باعث برگشت و شعله ور 
شدنش می شــود و خواهش می کنم که به هیچ 

وجه در رعایت پروتکل ها غفلت نکنید.
او دورهمی های خانگی را عامل ۵1 درصد ابتا 
به کرونا در کشور دانست و در شب های منتهی به 

یلدا هشدار داد: اگر غفلتی صورت بگیرد می تواند 
تمام دستاوردهای ما را زیر سوال ببرد، برای همین 
می خواهم تا مردم این چند شب را بسیار جدی 
بگیرند و دورهمی ها را به هیچ وجه انجام ندهند. 
مردم می توانند به شکل های دیگر آن را انجام داده 

و با اقوام به صورت مجازی در ارتباط باشند.
سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا در ادامه 
صحبت هایش در زمینــه محدودیت ها گفت: 
در این مدت تردد خودروهــا در جاده های بین 
شهری به میزان ٣1 درصد کاهش پیدا کرده است 
که بسیار قابل توجه اســت و بر همین اساس هم 
تصادفات خسارتی ۴۶ درصد، تصادفات جرحی 
٣٠ درصد و تصادفات فوتــی ۴٢ درصد کاهش 

یافته است.
رئیســی درباره جریمه هایی کــه به دلیل 
نقض ممنوعیت تردد از 9 شب تا ۴ صبح انجام 
شده اســت، گفت: تاکنون ۶٠٠ هزار جریمه 
ثبت شــده به طــوری که در شــهرهای قرمز 
۶٠ هزار جریمه، شــهرهای نارنجی ۵٢ هزار 
جریمه انجام شده اســت. در زمینه خودروها 
و مســافرت های بین جاده ای نیــز ۷۷٢ هزار 
خودرو که می خواســتند وارد شــهر دیگری 
شــوند برگردانده شــده اند و همچنین به دو 

میلیون خودرو تذکر داده شــده اســت. او در 
زمینــه تخلفات اصناف نیــز از پلمپ ٢٣ هزار 

مغازه خبر داد. 
فوت۲۲۱بیماروشناسایی۸۲۰۱مورد

ابتالیجدید
دیــروز همچنین، ســیما ســادات الری، 
سخنگوی وزارت بهداشــت اعام کرد که از ٢1 
تا ٢٢ آذر 1٣99، ٨ هزار و ٢٠1 بیمار جدید مبتا 
به کووید19 در کشور شناسایی شد که یک هزار 
و ٢٨۶ نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران 

کووید19 در کشور به یک میلیون و 1٠٠ هزار و 
٨1٨ نفر رسید.

به گفته او در همین مدت ٢٢1 بیمار کووید19 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 

این بیماری به ۵1 هزار و 9۴9 نفر رسید.
همچنین تاکنــون ٨٠٠ هــزار و ٨۵٣ نفر از 
بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص 
شده اند و ۵۷٣9 نفر از بیماران مبتا به کووید19 
در وضعیت شــدید این بیمــاری تحت مراقبت 

قرار دارند.

سخنگویستادملیمقابلهباکروناازکاهشتعدادشهرهایقرمزبه۱۲شهرخبرداد؛

توصیه به برگزاری یلدای مجازی 

برخیمعتقدند،نهتنها
عزمجدیبرایبرخورد
بااینسایتهاکهاغلب
درخارجازکشورفعال
هستند،وجودنداردکه

حتیقوانینداخلیهمدر
اینراهیاریکنندهنیست

وآنهاهمازهمینخال
قانونیدرایرانبرایانجام

فعالیتهایخودبهره
میبرند

پیوستنشادمهرعقیلی،
خوانندهپرطرفدارساکن
لسآنجلسبهمجموعه
گردانندگانسایتهای
شرطبندی،سببشدتا
دوبارهبحثدربارهاین
سایتهابهموضوعداغ
رسانههاوکاربرانفضای

مجازیتبدیلشود
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