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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گزارش خبری

کم فروشی زیر پوست بازار
شــیــری -در حالی کــه برخی واحــدهــای صنفی از
افزایش قیمت ها و توزیع کاال به میزان اندک در برخی
از روزها گالیه مند هستند و گاهی با کمبود و گرانی
کاالها مواجه می شوند ،در این میان برخی سودجویان
بــا کــم فــروشــی و گــران فــروشــی درآمــدهــای شــان را
افزایش می دهند.با رصد بازار می توان به معضل کم
فروشی در موارد مختلف به ویژه صنایع غذایی پی برد
بنابراین انتظار می رود به گونه ای برخورد شود که در
حق مصرف کنندگان اجحاف نشود.یکی از شهروندان
بــجــنــوردی کــه بــه گفته خـــودش بــه مــنــظــور صرفه
اقتصادی ،به خرید حبوبات به شکل فله ای اقدام کرده
است ،می افزاید :بسته های حبوبات با این که کمتر
از یک کیلو است اما قیمت باالیی دارد به همین دلیل
برای این که صرفه اقتصادی داشته باشد ،به خرید
حبوبات فله ای اقدام کردم ولی متوجه شدم فروشنده
هنوز وزن محصول به یک کیلو نرسیده بود آن را از روی
ترازو برداشت.یکی دیگر از شهروندان هم می گوید:
متأسفانه برخی شرکت های تولیدی محصوالت را
به گونه ای بسته بندی می کنند که کمتر از وزن درج
شده روی بسته است.وی اظهارمی کند :کم فروشی در
شرایط اقتصادی کنونی به شدت افزایش یافته است
اما مصرف کنندگان با اعتمادی که برای آن ها ایجاد
شده بسته ها را وزن نمی کنند و متوجه نمی شوند،
 900و گاهی  850گرم محصول را به قیمت یک کیلو
خریداری کرده اند.
وی خاطرنشان می کند :عمده معضل این روزهای
بازار ،ضعف در نظارت است.
یکی دیگر از شــهــرونــدان مــی گــویــد :ایــن روزه ــا کم
فروشی بی سابقه ای را به ویژه در محصوالت لبنی و
خوراکی شاهد هستیم که نظارت های بیشتر و مستمر
و همچنین اصالح بعضی از قوانین را می طلبد.
یکی از فروشندگان عمده مواد غذایی با بیان این که
برخی تولیدکنندگان کم فروشی می کنند ،می افزاید:
برخی صنایع با این که مقدار بسته بندی محصول شان
کاهش یافته است اما آن را با باد پر می کنند که کاهش
وزن جلب توجه نکند.
معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان
صمت خراسان شمالی در این باره می گوید :نظارت
های دوره ای در بــازار همچنان انجام و با متخلفان
برخورد می شود اما گاهی برخی تخلف ها از سوی
اصناف نیست بلکه شرکت های تولیدی که خارج از
استان هستند ،به کم فروشی اقدام می کنند که در
این صورت با بررسی فاکتور فروشنده و احتساب سود
قانونی ،مراتب را به استان متخلف گزارش می دهیم.
«کرمیان فر» می افزاید :عمده محصوالت بسته بندی
از دیگر استان ها وارد می شود و ما نمی توانیم به بحث
نظارت ورود کنیم اما در محصوالت فله ای که مشتریان
شاهد کم فروشی هستند باید مراتب امر را گزارش
دهند تا با متخلفان برخورد شود   .

هشدارها و توصیهها
درباره «مومو»
حیدرزاده
استرس ابتالی دانش آمــوزان به کرونا و
همچنین افت تحصیلی آن ها کم بود که
این روزها پای موجودی به نام «مومو» به
فضای مجازی باز شده و والدین دلواپس
را بیشتر از قبل دچار مشکل کرده است.
شیوع کرونا و کوچ بسیاری از دانش آموزان
از فضای فیزیکی کالس درس به گوشی
های تلفن همراه مشکالتی را برای والدین
و معلمان ایجاد کرد و اگرچه برنامه «شاد»
وارد میدان شد تا بخشی از آموزش های
مجازی را به دوش بکشد اما تهدیدی که
این روزها دانش آموزان در فضای مجازی با
آن مواجه هستند« ،مومو» اکانت ناخوانده
ای در «واتس آپ» است که با ارسال پیام و
ارتباط برقرارکردن با دانش آموزان در این
فضا ،آن ها را وارد یک بازی خطرناک می
کند  .مومو با آن چهره ترسناک ،اگرچه
در فضای مجازی است اما این روزهــا در
فضای واقعی موجب ترس برخی والدین
شده است .یکی از شهروندان بجنوردی از
ارسال پیام مومو به گوشی تلفن همراه خود
خبر می دهد که به واسطه ترس شمارهای
را که به وی پیام داده بود« ،بالک» کرده
است .وی همچنین از ارسال پیام مومو به
برخی دیگر از شهروندانی که می شناسد
خبر می دهد.

 I Iبی اطالعی از وجود مومو

با این وجود برخی معلمان و والدین وقتی
نام مومو را می شنوند با تعجب آن را تکرار
می کنند و می پرسند :یعنی چــه؟ این
بدان معناست که هنوز اطالع رسانی ها و
هشدارهای خوبی در این باره انجام نشده
است در حالی که غفلت از آن می تواند
بسیار خطرناک باشد.
مــادر دانــش آمــوزی که خــود معلم است،
زمانی که تصویر مومو را می بیند از دیدن
این چهره وحشت می کند و وقتی درباره
بالهایی که ایــن هیوال ممکن اســت سر
فرزند یا دانش آموزانش بیاورد ،می شنود
بیشتر می ترسد و امیدوار است بقیه مانند

او بی اطالع نباشند و هر چه زودتر والدین
و معلمان در این باره آگاه شوند.
«رضایی» می گوید :از زمانی که دانش
آمــوزان از چــاردیــواری کالس درس جدا
شــدنــد و ک ــاس هــا در فــضــای مــجــازی
تشکیل شد ،نگران آسیب دیدن آن ها از
نظر افت تحصیلی یا وارد شدن به صفحه
های نامتعارف شدیم و چالش مومو از این
موارد دست کمی ندارد.

 I Iلزوم هوشیاری والدین

تــعــداد والــدیــنــی کــه از مــومــو بــی اطــاع
هستند ،زیاد است .به طوری که «تمدنی»
که کارمند و ناچار است ،ساعت زیادی از
روز را بیرون از منزل سپری کند ،با شنیدن
مطالبی درباره مومو مضطرب می شود و
اظهارمی کند :باید بیشتر از قبل بر حضور
فرزندم در فضای مجازی نظارت کنم.
یکی از معلمان با اشاره به این که بیشتر
دان ــش آمـــوزان ب ــرای پیگیری دروس و
تکالیف شــان گوشی به دســت شــده اند،
از چالش «مومو» ابــراز نگرانی می کند
زیرا ممکن است دانش آموز را در تیررس
خطرات و تهدیدات خود قرار دهد.
«سومیترا شرافت حسینی» می گوید:
برخی والــدیــن از ایــن مــوضــوع اطالعی
ندارند و باید معلمان در گروه هایی که در
شبکه های اجتماعی برای والدین تشکیل
داده اند ،اطالع رسانی کنند.
او ادامه می دهد :بسیاری از والدین هنوز
نمی توانند وارد کالس های آنالین شوند
تا فرزندان شان در این فضا از آموزش ها
استفاده کنند بنابراین اگر به طور اتفاقی
آن هــا وارد ایــن چالش شوند مــی تــوان
حدس زد والدین از آن بی خبر خواهند
بود و این موضوع می تواند خطرناک باشد.
او اظــهــارمــی کــنــد :اولــیــایــی کــه درب ــاره
فضای مجازی اطالعات بیشتری دارند
در مواجهه با چنین مسائلی هوشیارتر
عمل می کنند بنابراین اطالع رسانی در
خصوص مومو ضروری است.

 I Iوضعیت مومو در استان

در عین حــال ،سرگرد «شــاکــری» رئیس

درخواستی
که ما از والدین
داریم این است
که در صورت
برخورد
فرزندان شان
با محتوای
مومو با آن ها
صحبت کنند و
نگرانی شان را
کاهش دهند

جامعه

3

از قلم شما
به بهانه بزرگداشت دهه وقف

نهاد حسنه ای که بخش بام و
صفی آباد از آن بی بهره است

تزیینی

پلیس فتای خراسان شمالی با بیان این
که مومو ،فــرد را به رفتارهای خطرناک
دعوت می کند ،می افزاید :با توجه به این
که مومو برای برخی کاربران به خصوص
دانش آموزان کلیپ های تهدیدآمیزی می
فرستد نیاز اســت والــدیــن دقــت بیشتری
داشته باشند ،تهدید ارســال کنندگان را
جدی نگیرند و اضطراب را به فرزندان خود
منتقل نکنند.او معتقد است :مزاحمت های
مومو را می تــوان ناشی از افزایش حضور
دانــش آمــوزان در بستر اینترنت دانست و
پلیس فتا درباره خطرات احتمالی استفاده
مدارس از «واتس آپ» هشدار داده بود اما
متاسفانه همچنان شاهدیم کــاس های
مجازی به جای برنامه شاد در واتس آپ هم
تشکیل می شود و والدین مجبورند اینترنت
بدون محدودیت را در بستر یک پیام رسان
خارجی در اختیار فرزند خود قرار دهند و
همین موضوع زمینه بروز این مشکالت را
برای دانش آموزان فراهم کرده است.
او ادام ــه مــی دهــد :درخــواســتــی کــه مــا از
والــدیــن داریـــم ایــن اســت کــه در صــورت
بــرخــورد فــرزنــدان شــان بــا محتوای مومو
با آن ها صحبت کنند و نگرانی شــان را

کاهش دهــنــد.او بــا بیان ایــن کــه والدین
درک بهتری از تهدیدات شبکه های مجازی
دارند ،می افزاید :به هیچ وجه نباید دانش
آمــوزان از پیام رســان هــای خارجی برای
آموزش استفاده کنند ضمن این که آن ها
باید مراقبت های الزم را انجام دهند و در
صورتی که به هر دلیلی به استفاده از بستر
دیگری غیر از برنامه شاد نیاز باشد از پیام
رسان های داخلی استفاده کنند.
سرگرد «شاکری» تصریح می کند :ارسال
پیام از سوی مومو برای دانش آموزان استان
به ما گزارش شده است اما تاکنون پرونده یا
دادخواستی در این خصوص نداشتیم.
او می گوید :رسیدگی به ارسال پیام های
موسوم به مومو به طور ویژه در دستور کار
پلیس فتای ناجا قرار دارد و ان شاءا ...افراد
داخلی که موجب اذیت و آزار دانش آموزان
می شوند ،دستگیر میشوند.
او اض ــاف ــه م ــی کــنــد :والـــدیـــن م ــی تــوانــنــد
اگـــر ب ــا مـــــوارد مــشــکــوکــی بـــرخـــورد کــردنــد
م ــوض ــوع را از طــریــق ســایــت پــلــیــس فــتــا به
نشانی  www.syberpolice.irیا شماره
تماس سراسری  096380درمیان بگذارند یا با
همکاران ما در پلیس فتای استان تماس بگیرند.

نکته

مومو چیست؟

«مومو» در حقیقت یک اکانت واتس آپ و تصویر پروفایل آن یک دختر است که به
شکل بسیار زشتی همراه با خنده درآمده است .آن گونه که گفته می شود :تصویر
پروفایل مومو فتوشاپ یا ویرایش شده نیست ،بلکه تصویر یک مجسمه از مجموعه آثار
عروسکهای نمایشگاه توکیوی ژاپن است که قسمتهایی از آن بریده و تنها تصویر
صورت زشت آن ،در پروفایل نمایش داده شده است .داستان خطرناک شدن Momo
از فیس بوک آغاز شد .پس از معرفی و مشهور شدن این مجسمه ،در یک گروه فیس
بوک ،کاربران برای ایجاد ارتباط با یک شماره ناشناس به چالش کشیده شدند.
برخی از آنها چنین بیان میکردند :اگر پیامی را برای مومو ارسال کنند ،او پاسخ
آنها را با تصاویری وحشتناک ،خشونت آمیز و حتی تهدید میدهد.پس از انتشار
این بازی در فیس بوک ،حاال مومو در واتس آپ به انتشار اقدام کرده است.برخی
کارشناسان حوزه نرم افزار ،این چالش را حقهای برای سرقت اطالعات کاربران بیان
کرده اند و برخی دیگر آن را یک چالش بیمارگونه ،همچون نهنگ آبی نامیده اند.

یکی از سنت های اصیل و حسنه ای که جایگاه
بسیار واالیی در میان آیات و روایات و سیره اهل
بیت عصمت و طــهــارت(ع) دارد ،سنت نیکو و
ماندگار وقف است.
ایــن سنت پسندیده که به قدمت تاریخ دارای
پیشینه و در میان ادیان و ملل مختلف وجود داشته
است ،آثار و برکات متعدد اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی دارد.
جاودانگی نام و یاد واقف ،توزیع عادالنه سرمایه و
ثروت در بین اقشار مختلف جامعه ،تطهیر نفوس
انسان از رذایــلــی مانند بخل و ثــروت انــدوزی،
ارتقای آگاهی و فرهنگ عمومی جامعه ،عمران و
آبادانی مراکز علمی ،دینی و فرهنگی ،ثبت این
سنت به عنوان بهترین و ماندگارترین عمل صالح
برای واقف و ...بخشی از آثار و برکات این سنت
ارزشمند است.
مــردم شریف و متدین بخش بام و صفی آبــاد در
طول تاریخ با آگاهی از برکات این سنت ماندگار
به وقف اموال و سرمایه هایی اقدام نموده اند که
وجود ده ها موقوفه و رقبه در این منطقه حکایت
از عمق دغدغه مندی درخصوص مسائل جامعه و
نگاه دینی و فرهنگی آن ها دارد.
حال پس از گذشت بیش از  40سال از پیروزی
انقالب اسالمی و توسعه و پیشرفت هــای همه
جانبه انتظار می رفت نهاد این سنت تاثیر گذار در
این بخش محروم اما متدین و والیتمدار که دوری
از شهرستان اسفراین مانع از رسیدگی کامل
و وافــر به موقوفات شده اســت ،توسط مسئوالن
محترم ایجاد شود تا ضمن احیا و رسیدگی کامل
به موقوفات و رقبات قدیم منطقه و توسعه آن ها
در جذب وقفیات جدید در راستای نیازهای مردم
منطقه به ایفای نقش بپردازد.وجود بیش از 10
امامزاده و بقعه متبرکه ،ده ها مسجد و حسینیه در
این منطقه و برخورداری مردم از ظرفیت و قابلیت
های باالی معنوی و مادی از دیگر امتیازات این
بخش است که ضرورت تاسیس اداره یا نمایندگی
اوقاف را نمایان می کند.امید است در سالی که
توسط مقام معظم رهبری به نام جهش تولید نام
گــذاری شده است و این سنت دینی -اقتصادی
نقش وافــری در تولید و اشتغال زایــی دارد ،با
پیگیری مسئوالن محترم منطقه ،هرچه زودتــر
شاهد افتتاح این نهاد ممتاز باشیم و موجبات
تحقق گام دوم انقالب در این بخش فراهم شود،
ان شاءا. ...
«محمد خانی» سرپرست هیئت امنای
امامزاده حمزة بن موسی(ع)

