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ستاد مرکزی  اربعین تاکید کرد
ممنوعیت هرگونه راهپیمایی 

اربعین در کشور
ستاد مرکزی اربعین 
با صدور اطالعیه ای اعالم 
کرده برگزاری هرگونه 
راهپیمایی و پیاده روی 
به سمت حرم امام هشتم 

شــیعیان و دیگر آرامگاه های مذهبی به مناسبت 
اربعین ممنوع است.  در این اطالعیه از مردم خواسته 
شــده تا مراســم مذهبی روز اربعین را یا در منازل 
شخصی و یا در اماکن ســرباز برگزار کنند.  فرمانده 
مرزبانی ناجا نیز از بسته بودن مرزهای ایران و عراق در 
روز اربعین خبر داده است. سردار احمدعلی گودرزی 
در جریان بازدید از پایانه مرزی شلمچه گفت عراق 
هیچ برنامه ای برای پذیرش زائر اربعین ندارد و هیچ 

ترددی در مرزها در این روز صورت نمی گیرد.
    

کاهش ۷۰ درصدی ثبت نام در 
مراکز پیش دبستانی

مدیــرکل مدارس و 
مراکز غیردولتی وزارت 
آموزش وپــرورش بــه 
تبیین برخی چالش ها و 
آسیب های شیوع کرونا 

و تعطیلی واحدهای آموزشــی در حیطه مدارس 
و مراکــز غیردولتی پرداخت و گفــت: یک پیامد 
ملموس و جــدی کرونا این بود کــه ثبت نام ها در 
دوره پیش دبستانی کاهش شدید داشت و بالغ بر 
۷۰ درصد کاهش ثبت نام در پیش دبســتانی ها را 
شاهد بودیم. به گزارش ایسنا، سعید صالح دراین باره 
اظهار کرد: ازآنجاکه پیش دبستانی ها به صورت ترمی 
شهریه دریافت می کردند دیگر اولیا برای ادامه سال 
شهریه ای پرداخت نکردند و از اسفند تاکنون ورودی 

مالی نداشته اند.
    

افزایش ۱.۲ میلیارد مترمکعبی 
آب دریاچه ارومیه 

رئیــس ســازمان 
حفاظت محیط زیست 
گفت: میزان آب دریاچه 
ارومیــه امســال یک 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون 

مترمکعب بیشــتر از میزان پیش بینی شده است. 
به گزارش ایسنا، عیسی کالنتری گفت: وضعیت 
دریاچه امسال مطلوب و امیدوارکننده است و با پایان 
طرح های مصوب و اجرایی ستاد احیا شاهد افزایش 

روزافزون این پیشرفت ها خواهیم بود.
    

کالهبرداری با ارائه بسته رایگان 
اینترنت ویژه دانشجویان

معــاون اجتماعی 
پلیس فتــا ناجا گفت: با 
توجه به اعالم رســمی 
وزارت ارتباطــات و 
فناوری اطالعات مبنی 

بر »ارائه بســته رایگان اینترنت ویژه دانشجویان«، 
متقاضیان مراقب کاله برداران باشــند. به گزارش 
ایلنا، سرهنگ رامین پاشایی اظهار کرد: با توجه به 
اینکه ارائه بســته رایگان اینترنت ویژه دانشجویان 
نیازمند درخواســت و ثبت نام از سوی دانشجویان 
است، متقاضیان آگاه باشند، صرفاً جهت ثبت نام به 
آدرس های اصلی اعالمی از سوی وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات مراجعه کنند. او با اشاره به اینکه 
افراد داوطلب نباید به آدرس هایی که در قالب تبلیغات 
مختلف در شــبکه های اجتماعی و پیام هایی که از 
سوی افراد ناشــناس در این رابطه ارسال می شود، 
توجه کنند، تصریح کرد: مجرمان سایبری به راحتی با 
عناوین مختلف شهروندان را برای ورود به درگاه های 
جعلی تشویق می کنند و بیشتر این لینک ها ضمن 
هدایت افــراد متقاضی به صفحات فیشــینگ، با 
دریافت اطالعات کارت بانکی طعمه های خود، اقدام 

به برداشت غیرمجاز از حساب آن ها می کنند.
    

سرطان پستان محدودیت سنی 
ندارد، زنان ماهانه معاینه کنند

فوق تخصص خون و 
انکولوژی گفت: سرطان 
پســتان محدودیــت 
ســنی ندارد به همین 
جهت تمامی زنان باید 

به صورت ماهانه توسط خود یا پزشک معاینه شوند. 
به گزارش فارس، حسین کامران زاده  درباره عالئم 
مشکوک به سرطان سینه گفت: سرطان سینه نیز 
همانند دیگر بیماری ها از عالئم خاصی برخوردار 
است. مشاهده توده زخم و ضایعات خال مانند در 
هرکجای بدن می تواند نگران کننده باشد و نباید به 

حال خود رها شود. 

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

»شرخر« کلمه ای است که بسیاری 
از ما با آن آشــنایی داریم یا دست کم 
اسمش را شــنیده ایم. شــرخر از آن 
اصطالحاتی است که از همان ابتدا با یک 
تصور منفی همراه است و اغلب اولین 
نگاه به آن غیرقانونی بودن این حرکت 
است. شرخرها کسانی هستند که وجه 
مورد اختالف، طلب یا چک و ســفته 
برگشتی )یا معلق( را با قیمتی ارزان تر 
می خرند و آن را تعقیــب می کنند تا 
پول واقعــی آن ها را به دســت آورند. 
شرخرها برای زنده شدن این مطالبات 
به اقداماتی مثل تهدید، ارعاب و حتی 

برخورد فیزیکی مبادرت می کنند. 
با مدرن شدن جوامع شرخرها هم 
خودشان را با شرایط وفق داده اند و به 
قولی مدرن شده اند و در بعضی موارد 
نام خود را عــوض کرده اند اما خدمات 
همان است که بوده. حاال هم همه چیز 
به صورت روشــن و واضح قیمت دارد 
مشت ۲۰ هزار تومان، هل دادن 3۰ هزار 
تومان، تهدید با چاقو 4۰ هزار تومان و...! 
این جزئیات آگهی های عجیبی است 
که این روزها در فضای مجازی به وفور 

منتشر می شوند.
با »شرخر« معوقات بانکی خود را 

وصول کنید!
در کنار این شرخرها، شرکت هایی 
هســتند که با هدف وصول مطالبات 
بانک ها تأسیس  شــده اند و در سایه 
قانــون بعضــاً اقداماتــی شــبیه به 
شرخرها انجام می دهند. سال 94 بود 
که خبرهایی مبنی بــر وجود چنین 
شرکت هایی رسانه ای شد. شرکت های 

وصول مطلبات بانکی در سال های اخیر 
فعالیت خود را شــروع کرده و کم کم 
آن را گسترش داده اند. هر کدام از این 
شرکت ها ســایتی مخصوص به خود 
دارند و برای بســط کار خود دست به 
تبلیغات می زنند. آن زمان برخی از این 
شرکت های وصول مطالبات و معوقات 
بانکی، در تعریف خود گفته بودند: »این 
شرکت ضمن تعامل با مؤسسات مالی 
طرف قرارداد تالش می نماید با ایجاد 
زمینه اشتغال و حمایت از کار و سرمایه 
ایرانی بکوشد. بی شــک پرداختن به 
موضوع ساماندهی و وصول مطالبات 
معوق مفیدتریــن و مهم ترین اقدام 
در راســتای حمایت از تولید ملی نیز 

خواهد بود!«
یکی دیگر از شــرکت های بنام در 
زمینه وصول مطالبات و معوقات بانکی 
در ســایت خود این گونه نوشته بود: 
»این شــرکت به عنوان بزرگ ترین و 
کامل ترین سیســتم خدمات وصول 
مطالبات در سطح کشــور، با تأکید بر 
اصل تکریم ارباب رجوع، در راســتای 
مأموریــت خویش که همانا »رشــد 
و توســعه امنیت چرخش نقدینگی 
توأم با ریسک ســنجی در حوزه های 
سرمایه گذاری« است، با پیاده سازی، 
نگهداری و بهبود سیســتم مدیریت 
کیفیت بر مبنای استاندارد بین المللی 
ISO 9۰۰۱: ۲۰۰۸ در این مسیر قدم 

نهاده است.«
در آن سال ها تمامی این شرکت ها 
مدعــی بودند کــه کارشــان کاماًل 
قانونی بوده و از بانــک مرکزی مجوز 
دارند. این شــرکت ها اغلــب خود را 
وابســته به یک بانــک دولتی بزرگ 
که بزرگ ترین مشــتری آن هاست، 
می دانند؛ اما اغلب با دیگر ســازمان ها 

 و بانک ها هــم همــکاری می کنند. 
بعــد از انتشــار گزارش هایی مبنی 
بر اســتخدام شرخر توســط بانک ها 
واکنش هــای زیادی بــه این موضوع 
صورت گرفت و مسئوالن بر این تأکید 
کردند که استخدام شرخر برای وصول 

مطالبات بانکی قانونی نیست. 
 از قبل شرخر میلیونی 

خود را رزرو کنید
با همه گیری و افزایش دسترســی 
به فضای مجازی، شرخرها هم از این 
فرصت اســتفاده کرده و بــرای پیدا 
کردن مشــتری دل به دریــا زده اند و 
از این فرصتی کــه تکنولوژی به آن ها 
داده است استفاده می کنند. یکی از این 
شرخرها در اکانتش در فضای مجازی 
نوشــته: »ســرعت و قدرت ما بیشتر 
از قانونه.« خدماتی  کــه می دهد هم 
این هاست: »وصول چک و سفته، رفع 
ایجاد مزاحمت، کتک کاری، ردیابی، 
نقطه زنــی، رفت وآمــد، تحقیقات، 
گوشــمالی، درگیری، ضرب و شتم، 
نقص عضو کاری با چند سال سابقه کار. 

ما حق ضعیفان را می گیریم.«
حاال شرخرها جز در کوچه و خیابان، 
در فضای مجازی هم برای خودشــان 
جــوالن می دهند. بعضی هایشــان 
زیرپوستی و بی سروصدا، بعضی دیگر 

اما بی هراس از پلیس، اسم و عکسشان 
را هم منتشر کرده اند. با همان تتوها، 
همان رد چاقو روی بازو و پشت گردن و 
سرشان و البته هیکل هایی که دیدنش 
هول و وال به دل خیلی هــا می اندازد. 
مجرمانی که باافتخار، لقب شــرخر را 
روی خود گذاشــته اند و درآمدهای 
عجیب وغریبــی دارنــد. می گویند 
بیشترین مشتریان شرخرها آن هایی 
هستند که می خواهند مهریه بگیرند 
اما نمی توانند، چــک دارند اما وصول 
نمی شــود، بدخواه دارند اما زور زدن 
و پیچاندن گوشــش را ندارند، طالق 
می خواهند یا در موارد زیادی، حوصله 
باال و پایین کردن پله هــای دادگاه را 
ندارند و می خواهنــد کار را از طریق 

میانبر با طرفشان یکسره کنند.
قیمت هایی که این شرخرها برای 
انجام ســفارش ها می گیرند هم کم 
نیست برای مثال بر اساس توضیحات 
صفحه مجازی آن ها قیمت پایه از پنج 
میلیون تومان شروع می شود و تا ۸۰ 
میلیون تومان هم می رسد. به صورت 
دقیق تر، وصول چک و سفته 3۰درصد 
هزینه دارد. ۱۰درصــد را قبل از کار و 
۲۰درصد بقیه را هم بعد از تمام شدن 
کار دریافت می کنند. حاال اگر ضرب 
و شتم باشد یا گوشمالی و نقص عضو 
و مجبور باشند برای پیدا کردن سوژه 
به شهرستان بروند، هزینه سفر و بیعانه 
 باید قبــل از حرکت پرداخت شــود. 
جالب اینجاســت که این شرخرها در 
مــورد پیج های تقلبــی و به اصطالح 
فیک هم هشدار می دهند و برای جذب 
مشــتری از فیش های واریزی مردم 
با مبالغ متفــاوت از یک میلیون و دو 
میلیون و پنج میلیون تــا مبالغ باالتر 
عکس و فیلم منتشر می کنند و حتی 
به مشتریانشان توصیه می کنند صبور 
باشند چون دایرکت ها زیاد است و باید 
ســر فرصت جواب بدهند یا چند ماه 
زودتر زمانی که می خوانند کار برایشان 

انجام شود را رزرو کنند. 
در میان شرخرهایی که صفحاتشان 
در فضای مجازی پیدا می شود برخی 
را می توان پیدا کرد که برای جلب نظر 
مشــتری عکس هایی از صورت و بدن 
خونین افراد می گذارنــد و به فالوئرها 
اطمینان می دهند کــه اگر کاری را به 
ما بسپارید به بهترین نحو آن را انجام 
می دهیم و مردم هم از چنین عکس ها 
و اطالع رسانی هایی استقبال می کنند. 
برای مثال قیمت می پرســند یا از کار 
شرخر تعریف می کنند و می گویند از 
خدماتی که به آن ها داده اند راضی اند و 
دیگر مشکلی برایشان به وجود نیامده 
است. جالب این است که آن ها اعتقاد 

دارند پولی که درمی آورند از شیر مادر 
حالل تر است. 

شرخر با حوزه تخصصی
در این میان افرادی هم هستند که 
خیلی به چــک زدن و دعوا و درگیری 
اعتقاد ندارند. آن ها فقط با سالح گرم 
کار می کنند و به قول خودشان فقط یک 
کار انجام می دهند اما به صورت حرفه ای 
و تخصصــی. این شــرخرها عمدتاً با 
سرقت یا تهدید چک هایی که به آن ها 
داده یا فروخته شده را پاس می کنند. 
شاهرخ یکی از این شرخرها بود که با 
سالح گرم سراغ سفارشی می رفت که 
به او داده شده  بود. اما باالخره سال 9۲ 
دستگیر شد. یکی از شاکیان او مردی 
به نام ناصر بود که به اداره پلیس رفت و 
از مردی درشت هیکل به جرم سرقت 
خودرو و اموالش شکایت کرد. او گفت 
این مرد آمده  بــود تا یکی از چک های 
پاس نشــده اش به مبلغ ۱۶۵میلیون 
ریال را وصول کند. مأموران کالنتری 
۱۲۵ یوسف آباد دســت به کار شدند 
و رد خودروی متهــم را در خیابان ۱4 
امیرآباد زدند و در بازرسی از خودرو او، 

یک قبضه سالح گرم را کشف کردند. 
خالفکار شــدن آن  هم در کودکی 
یکی از دالیلی اســت که راه این افراد 
را در بزرگســالی مشــخص می کند. 
میالد یکی از معروف ترین شرخرهای 
تهران می گوید از سن کم با چاقو یکی 
از هم سن وسال های خودش را زخمی 
کرده و بعــد آن از اینکه دیگــران از او 
حساب ببرند خوشش آمده است. در 
پرونده این شرخر انواع و اقسام جرم ها 
آمده، از درگیری های کوچک و بزرگ 
تا حمل سالح گرم و سرد و برای تمام 
جرم هایش شش ماه تا چند سال زندان 
در نظر گرفته  شده اســت. کار اصلی 
میالد زنده کردن چک هــای ۱۰۰ تا 

۲۰۰ میلیون تومانی است. 
 چرا مردم به شرخرها 

روی می آورند؟
در آخر اما باید به این مسئله توجه 
کرد چرا در ســال های اخیر اقبال 
مردم به ســمت شــرخرها افزایش 

پیدا کرده اســت و چه چیزی مردم 
را به سوی کمک گرفتن از شرخرها 
کشــانده اســت. در جامعه ای که 
سیســتم قضایی و نیــروی پلیس 
دارد به چه دلیل مردم باید از طریق 
غیرقانونــی حق وحقــوق خود را 
مطالبه کنند؟ کارشناسان حقوقی 
به این سؤال پاســخ داده اند. آن ها 
می گویند زمان بــر و پیچیده بودن 
فرآیندهای حقوقــی و همین طور 
قراردادهای پــر از ایراد و اشــکال 
معامالت باعث شــده است که بازار 

شرخرها در ایران داغ شود. 
شــرخری عالوه بــر غیرقانونی 
بودن یــک خشــونت تمام عیار نیز 
به حساب می آید. شرخری متضمن 
انواعی از خشونت است که اغلب در 
شکل خشونت روانی و فیزیکی نمود 
پیدا می کند. همین که طرف مقابل 
با یک شخص ناشــناخته و نادیده 
مواجه می شــود که معمــوالً هم از 
ادبیات نامرسوم و مجرمانه استفاده 
می کنــد، مزاحم او و نوامیســش 
می شود، به قول عامیانه »الت بازی« 
درمی آورد، آبرو و حیثیت فرد را جلو 
دیگران می بــرد و به طور خالصه از 
هر روشی برای ترساندن و تهدید او 
استفاده می کند، یک خشونت روانی 
تمام عیار رخ  داده اســت. شرخری 
گاهی متضمن و همراه خشــونت 
فیزیکی هم است. زیرا زدن، مجروح 
کردن، حتی گــروگان گرفتن هم 
به عنوان طرقی برای واداشتن طرف 
مقابل به تســلیم در برابر شــرخر 

مورداستفاده قرار می گیرد. 

نگاهی به پدیده »شرخری« و مدرنیزه شدن آن؛

سور زدن به قانون در بستر فضای مجازی!

خبر

ایــرج حریرچی گفت: اصل اجباری شــدن 
ماسک در تهران از روز شنبه اجرایی خواهد شد. 

جریمه نیز تصویب  شده است.
معاون وزیر بهداشت  در مورد میزان جریمه و 
نحوه اعمال آن نیز گفت: کارشناسی های مختلفی 
در حال انجام است. پیش نویس مصوبه ای مبنی بر 
مجازات »افراد کرونایی که اطالع دارند به کرونا 
مبتال هستند، اما در جامعه تردد می کنند«، نیز 
تهیه شــد تا مجازات قابل توجهی نیز برای آن ها 

وضع شود.
می گویند شیوع و ابتال مردم کشورمان به کرونا 
این روزها از اسفند و فروردین ماه هم بیشتر است 
و آمارهای اعالم شده از ســوی مسئوالن بر این 
موضوع تأکید می کنند. تعداد افراد مبتال بیشتر 
شــده و مدتی می شــود به چهار هزار نفر در روز 
رسیده است. بر اساس آمار وزارت بهداشت از روز 
دوشنبه تا ظهر سه شنبه 4 هزار و ۱۵۱ بیمار جدید 
مبتالبه کووید-۱9 در کشور شناسایی شد که دو 
هزار و ۱۲۷ نفر از آن ها بســتری شدند و مجموع 
بیماران در کشــور به 4۷9 هزار و ۸۲۵ نفر رسید 
. در همین زمان هم ۲۲۷ بیمار کووید-۱9 جان 

خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 
بیماری به ۲۷ هزار و 4۱9 نفر رسید. در ماه های 
اخیر ترس بسیاری از مردم از کرونا ریخته است 
و رعایت پروتکل های بهداشتی مثل قبل نیست. 
بر همین اساس روز گذشته ایرج حریرچی، معاون 
کل وزارت بهداشت از اجرای اصل اجباری شدن 

ماسک در تهران از روز شنبه، خبر داد.
احتمال تمدید تعطیلی های تهران

شرایط تهران دوباره وخیم و خاص شده است. 
بر همین اساس چند روزی است که تعطیلی ها در 
تهران دوباره وضع شده و گفته می شود ممکن است 
این تعطیلی ها ادامه دار باشند. روز گذشته مدیرکل 
بحران استان تهران گفت: ستاد ملی مقابله با کرونا با 
یک هفته اعمال محدودیت موافقت کرده و احتمال 
اینکه یک هفته دیگر هم این تعطیالت تمدید شود 
زیاد است. منصور درجاتی با اشاره به تغییر آمار 
مبتالیان در سرتاسر کشور بیان کرد: مسافرت های 
غیرضروری و تجمع ها، این خسارات را به بار آورده 
است. پیشنهاد استان به ســتاد ملی این بوده که 
محدودیت هایمــان را همانند نــوروز کنیم و از 
مبادی ورودی و خروجی کنترل ها را انجام دهیم 

و به حالت قرنطینه در بیاوریم ولی ستاد ملی فراتر 
از استان نگاه می کند و ما هم تبعیت می کنیم.
 محدودیت های سختگیرانه برای

 سفرهای غیرضروری
با نزدیک شدن به تعطیالت آبان ماه، فرمانده 
عملیات مدیریــت بیماری کرونا در کالنشــهر 
تهران و اســتاندار تهران در نامه ای به وزیر کشور 
خواســتار اعمال محدودیت های تــازه ای برای 

 کاهش سفرهای غیرضروری هم وطنان شدند.
علیرضا زالی و انوشیروان محسنی بندپی از وزیر 
کشور خواســتار اعمال محدودیت ها، افزایش 
عوارض بزرگراهی و جرائــم رانندگی و پرداخت 
هزینه های درمانی مســافرانی که مبتالبه کرونا 
می شوند، برای کاهش ســفرهای غیرضروری 

بین شهری و استانی شدند.
در بخشی از این نامه آمده است: »در راستای 
تحقق حداکثری راهبردهــای مداخله ای برای 
تقلیل سرایت پذیری از طریق کاهش ارتباطات بین 
فردی و قطع زنجیره انتقال بیماری، اطالع رسانی 
و اقدامات زیادی انجام پذیرفته است. اما متأسفانه 

عــده ای از هم وطنان علی رغم تمــام توصیه ها 
ممکن اســت در تعطیالت پیش رو به سفرهای 
غیرضروری به خصوص به مناطق شمالی کشور 
مبادرت ورزند که این موضوع  نگرانی های شدیدی 

را در زمینه کنترل بیماری کرونا ایجاد می کند.«
در ادامه این نامه زالی و محسنی بندپی موارد 
زیر را برای تصویب در ستاد ملی مدیریت بیماری 

کرونا پیشنهاد کردند:
افزاش موقــت عوارض بزرگراهــی به میزان 
حداقل 3 تا ۵ برابر برای خودروهایی که به مقاصد 
غیربومی مســافرت کرده اند و تخصیص منابع 
حاصله از آن برای کمک به پیشــگیری و کنترل 

بیماری کرونا.
افزایش مبلغ جریمه حداقل بــه میزان 3 تا 
۵ برابری در صورت تخلف از قوانین راهنمایی و 
رانندگی برای خودروهای غیربومی که به سایر 
شهرستان ها مسافرت می کنند و تخصیص منابع 

حاصل از آن به شهرستان مقصد.
با توجه به این که تعدادی از مسافران مذکور 
ممکن است در شهرستان های مقصد دچار بیماری 
کرونا شوند، با استفاده از ظرفیت دانشگاه های علوم 
پزشکی مقصد نسبت به قرنطینه سازی این گونه 
افراد اقدام شود و در صورت ابتال، کلیه هزینه های 
درمان در مراکز بیمارســتانی در استان مبدأ و یا 

مقصد به طور کامل از بیمار اخذ شود.

معاون وزیر بهداشت:

ماسک زدن در تهران از شنبه اجباری می شود

کارشناسان حقوقی 
می گویند زمان بر و پیچیده 
بودن فرآیندهای حقوقی و 
همین طور قراردادهای پر 
از ایراد و اشکال معامالت 
باعث شده است که بازار 

شرخرها در ایران داغ شود

با همه گیری و افزایش 
دسترسی به فضای مجازی، 

شرخرها هم برای پیدا 
کردن مشتری دل به 

دریازده اند و از این فرصتی 
که تکنولوژی به آن ها داده 

است، استفاده می کنند
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