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یک توئيت
یک مرد انگلیسی دو دندان خود
را با انبر کشید چون به دلیل کرونا
نتوانسته بود از دندان پزشک وقت
بگیرد.

چالش «مومو» که به بازی خطرناک نهنگ آبی شباهت دارد
در کمین دانش آموزان است

جامعه

جوالن«مومو»هایایرانی!

باالترین تعداد قربانیان روزانه
کرونا در کشور ثبت شد
بر اساس اعالم وزارت بهداشت ،طی  24ساعت
تا عصر دیــروز  279بیمار کرونا جان خود را از
دســت دادنــد که ایــن رقــم یک رکــورد در تعداد
جا نباختگان بهشمار م ـیآیــد .پیش از این
سه روز قبل عدد  275ثبت شده بود .همچنین
تعداد مبتالیان جدید روزانه نیز به رقم ۴۸۳۰
بیمار رسیده که در نــوع خــود باالترین تعداد
بیماران جدید اســت .با تعداد قربانیان جدید
مجموع جانباختگان این بیماری به  ۲۹هزار و
 ۳۴۹نفر رسید .بر اساس اعالم وزارت بهداشت
همچنان اســتــا نهــای تــهــران ،اصفهان ،قم،
آذربایجان شرقی ،خراسان جنوبی ،سمنان،
قزوین ،لرستان ،اردبیل ،خوزستان ،کرمانشاه،
کهگیلویه و بویراحمد ،گیالن ،بوشهر ،زنجان،
ایالم ،خراسانرضوی ،مازندران ،چهارمحال
و بختیاری ،البرز ،آذربایجا نغربی ،مرکزی،
کــرمــان ،خــراســانشــمــالــی ،هــمــدان و یــزد در
وضعیت قرمز قرار دارند.

پلیسفتادرگفتوگوباخراسان:

قاطعانه با موموهای ایرانی برخورد میکنیم

یک عکس

عبدالهی -در حال مرور درسهای آقا معلم
در گــروه واتــساپ مدرسه است که ناگهان
تماس تلفنی واتساپ فعال میشود و تصویری
هولناک روی صفحه گوشی نقش میبندد:
تصویر «مومو» ،یک عروسک وحشتناک ژاپنی
که بیشباهت هم به کاراکتر فیلم ترسناک
«حلقه» نیست .آ نطور که پلیس فتا گزارش
داده است ،طی هفتههای اخیر مواردی از این
اتفاق هولناک در برخی استا نهای جنوبی
گــزارش شده و خانواد هها را مضطرب کرده
است؛ اما بررسیها نشان میدهد ماجرا چیز
دیگری است.
▪«مومو»چیست؟

این عکس که یک نــوزاد پس از تولد،
ماسک پزشک را از روی صــورت او
برداشته است ،در دو روز گذشته در
فضای مجازی مورد توجه کاربران در
جهان قرار گرفت .برخی با ذوق تعبیر
کرده بودند که شاید کرونا می خواهد
برود .این پزشک که در بیمارستانی
در دبی فعال است با انتشار این عکس
نوشت :همه ما یک نشانه می خواهیم
این که ماسک را برداریم و به زندگی
عادی برگردیم.

گزیده

دیلی میل گزارش کرد:

ناشنوایی هم به عوارض کرونا
اضافه شد

چالش «مومو» یکی از چالشهای خطرناک
همچون «نهنگ آبی» است که از فیسبوک آغاز
شد و سپس در پیامرسان واتساپ ادامه یافت.
در این چالش یک اکانت واتساپ با تصویری از
یکدخترترسناککهموهایمشکیبلنددارد،
به دیگر کاربران پیام میدهد یا با آنها تماس
صوتی برقرار میکند .این ارتباط مجازی با
ارسالتصاویرترسناکوپیامهایخشونتآمیز
ادامهمییابدوبهتهدیدمیرسد«.مومو»مدعی
میشود که اطالعات شخصی مخاطب خود ،از
جمله آدرس محل سکونت او را دارد و در صورت
عدماجرایخواستههایاو،حتیمیتواندجان
اوراتهدیدکند.مخاطباصلی«مومو»کودکان
و نــوجــوانــان هستند و در برخی کشورهای
جهان هم مصداقهایی از آسیبهای ناشی
از وحشتآفرینیهای «مومو» مشاهده شده
است .نمونه آن روسیه است که چند موسسه
مطبوعاتیاینکشور،خودکشی 130نوجوان
روســی را مرتبط با چالشهای «مومو» اعالم
کردند؛ هرچند که هیچگونه شواهد قطعی در
اینباره ارائه نشده است.
▪تجربهجهانی«مومو»

روزنامه انگلیسی و مطرح دیلیمیل در یک پست
توئیتری نوشت :اولین مورد ناشنوایی از عوارض
بیماری کرونا در انگلیس به ثبت رسید .در این
خبر آمده است :مرد  45ساله انگلیسی بستری
در سیسییو ،بر اثر ابتال به کرونا شنوایی سمت
چپ خود را از دست داد .این اولین مورد از عوارض
ناشنوایی در یک بیمار کرونایی در انگلیس است
که به ثبت رسید.

تصمیم اتحادیه اروپا
برای محدودیت سفرها

یورونیوز دیروز نوشت :وزرای خارجه  ۲۷کشور
عضو اتحادیه اروپــا در نشست سهشنبه خود در
لوکزامبورگ ،موافقت کردند تا با «معیارهای
مشترک سفر شهروندان را در دوره همهگیری
کرونا» محدود کنند .این تصمیم در حالی گرفته
میشود که به نوعی بسیاری از کشورهای عضو
اتحادیه اروپــا با مــوج دوم شیوع ویــروس کرونا
مواجهاندودربرخیازمناطقمحدودیتهاتشدید
شده اســت .در همین زمینه وزرای خارجه این
کشورها تصمیم گرفتند تا دستکم در زمینه
«تدوینقوانینسختگیرانهومحدودیتهادرزمینه
جابهجاییوسفردرمحدودهکشورهایعضو»باهم
هماهنگیکنندوبهتصمیمهایمشترکبرسند.

طیسالهایاخیرعالوهبرچالشبازی«نهنگ
آبی»«،مومو»همدربرخیکشورهاچالشبرانگیز
شــد« .مــومــو» کــودکــان را بــه چالش اقــدامــات
خشونتآمیز دعوت و آنها را با تهدید وادار به
انجام کارهای نامتعارف میکند .طی سالهای
اخیر کاربران فیسبوک تجربههای خود را از
مواجهه با این تهدیدها منتشر کردند و برخی
کشورهایجهاننیزدربارهآنهشداردادند.
▪سوء استفاده مجرمانه از یک نگرانی

اما پلیس فتا در کشور ما طی هفتههای اخیر

با ماجرایی مواجه شده است که شاید نمونه
خارجینداشتهباشد«:موموهایایرانی».
هــمــانطــور کــه اشـــاره شــد ایــن اصــطــاح به
مجرمانی اطالق میشود که با سوءاستفاده از
نگرانی عمومی درباره چالش «مومو» ،عکس
مومورارویپروفایلخوددرواتساپمیگذارند
و اقدام به تهدید برخی کاربران میکنند .نکته
مهم اینکه عمده این کاربران مــورد تهدید،
دانشآموزانی هستند که طی ماههای اخیر به
دلیل مجازیشدن کالسهای درس ،زمان
بیشتری را در فضای مجازی سپری میکنند
و کــاسهــای درســی برخی از آنهــا هــم در
یشود.
ساپتشکیلم 
وات 
▪پیگیریماازپلیس

س ــره ــن ــگ «رامـــیـــن
پــــاشــــایــــی» مـــعـــاون
اجتماعی پلیس فتا
نــاجــا در گــفـتوگــوی
اختصاصی با خراسان
در ایـنبــاره می گوید:
«متاسفانه طبق گــزارشهــای دریــافــتــی از
برخی خانواده ها و بررسیهای کارشناسان
پلیس فتا ،متوجه شدهایم که افرادی در داخل
و خــارج از کشور از فضای ایجادشده دربــاره
چالش «مومو» سوءاستفاده کردهاند و تصاویر
«مومو» را روی پروفایل واتساپ خودشان قرار
میدهند .سپس با کاربران مدنظر خود که
اغلب دانشآموزان هستند تماس میگیرند
و آنها خانوادههایشان را نگران میکنند .با
کاربرانصحبتمیکنند،متنخاصیبرایشان
میفرستندوآنهارادعوتبهبرخیچالشهای
خطرناک میکنند .بعد از این مرحله تهدید
میکنندکهاگرکاریراکهازآنهاخواستهشده
است ،انجامندهند،موبایلشانهکمیشودیا
فردی میآید و آنها را به قتل میرساند».
▪شوخیومزاحمتاست،تهدیدهاراجدی
نگیرید

امامعاونپلیسفتایکشوربهنکتهمهمیاشاره
میکندکهالزماستوالدینودانشآموزانبهآن
دقتداشتهباشند«:هیچمدرکیوجودنداردکه
بگوییمواقعاچالش«مومو»درکشورمافعالشده
است ،حرفهایی که در این باره زده میشود
شایعه است ،همانطور که دربــاره نهنگ آبی
هماینشایعههارامطرحمیکردند.نکتهبسیار
مهم این است که خانواده ها باید بدانند رفتار
مجرمانهای که در حال رخدادن است صرفا یک

تعیینکدجدید«جریمه ماسک»
صحتدارد؟
جانشین پلیس راهنمایی
و رانندگی ناجا گفت  :پلیس
راهــــور کــد جــریــم ـهای مبنی
بــر عـــدم اســتــفــاده از ماسک
در ج ــادهه ــا نـــــدارد .ســـردار
سیدتیمور حسینی دربـــاره
انتشار عکسی مبنی بر ابالغ
ب ــرگ جــریــمــه بــا عــنــوان عــدم
استفاده از ماسک که در فضای
مــجــازی منتشر ش ــده اســت،
اظــهــار ک ــرد :هــنــوز در تهران
چنین چیزی ابالغ نشده و قرار
اســت تذکر عــدم زدن ماسک
ابتدا به صــورت ارشــاد باشد.

وی گفت :قرار است رانندگان
و مسافران تاکسیها و شرکت
واحد اگر ماسک نزنند ،جریمه
شوند .سردارحسینی  اعالم
کرد :کد جریمه عدم استفاده
از مــاســک بـــرای رانــنــدگــان و
مسافران تاکسی و اتوبوسهای
شرکت واحد در تهران به اجرا
گذاشته خواهد شد .این خبر
حــاکــی اســــت ،پــیــش از ایــن
سخنگویوزارتبهداشتگفته
بود که جریمه ماسکنزنها در
قالب دیون به وزارت بهداشت
ثبت میشود.

شوخیومزاحمتاست
کهتوسطیکسریافراد
مــــردمآزار و مجرم و با
یکسری اهداف و نیات
پلید انــجــام مـیشــود.
یــکــی از آســی ـبهــای
فضای مــجــازی همین
ژس ـتهــای اجتماعی
مثل «مــومــو» اســت که
برخی استفاده از آن را
لذتبخش میدانند و
از آن بــرای آزار و اذیت
سایر کاربران استفاده
میکنند؛ اما مهم است
که همه بدانند اینها همه دروغ است و هیچ
خطریکاربرانراتهدیدنمیکند».
▪توصیهآقایپلیس

سرهنگ پاشایی در کنار ایجاد امنیت خاطر
برایکاربرانفضایمجازیوبهویژهخانوادهها،
توصیهای هم دارد« :طی تماسهای دریافتی
دربــاره تهدیدهای مربوط به مومو ،متاسفانه
متوجه شدهایم که بیشترین طعمه مجرمان،
دانــشآمــوزان ما بــودهانــد ،بنابراین باید در
اینباره هوشیار بود .تاکید پلیس فتا این بوده
که دانشآموزان و معلمان فقط از شبکه شاد
برای آموزش استفاده کنند که مطمئنترین و
امنترین بستر برای این آموزش مجازی است».
▪چند موموی ایرانی را شناسایی کردیم

اما نکته مهمی که میتواند مانع از تکرار چنین
اتفاقاتی در فضای مجازی شود ،برخورد قاطع
با مجرمان است .معاون اجتماعی پلیس فتا
میگوید« :در ماجرای تهدیدهای انجام شده با

وزیر ارشاد:
عکس مومو ،چندیننفر را شناسایی کردهایم و
آنها در چنگ پلیس هستند که قطعا برخورد
قاطعقضاییباآنهاانجامخواهدشد.همچنین
روند شناسایی بقیه مجرمان ادامه دارد و عالوه
بر برخورد قانونی ،به زودی این مجرمان را به
صورت علنی معرفی میکنیم تا درس عبرتی
برایدیگرمجرمانباشد».
آنچهبهوضوحدرصحبتهایسرهنگپاشایی
و همکاران او در پلیس فتا مشاهده میشود،
تاکید بر استفاده از برنامه «شاد» برای آموزش
دانشآموزان و پرهیز از برگزاری کالسهای
مجازیمدارسدرپیامرسانهایخارجیاست.
نکتهمهمدربارهاینتوصیهاینکه،هرچندبرنامه
«شاد»هنوزنتوانستهاستبهیکسامانهبیعیب
و نقص تبدیل شود و همچنان رضایت کامل
دانشآموزان و معلمان را جلب نکرده است ،اما
به نظر میرسد خطرات احتمالی استفاده از
پیامرسانهای خارجی و احتمال بروز برخی
فشارهایروانیبهدانشآموزانووالدین،توجه
بهتوصیهپلیسفتاراضروریمیسازد.

با پلیس فتا تماس بگیرید

یمحمدرجبی»رئیسمرکزتشخیصوپیشگیریازجرایمسایبریپلیسفتا هم
سرهنگ«عل 
با ارائه توضیحاتی درباره این اقدام مجرمانه ،از خانوادهها و معلمان درخواست کرد ،بستر بروز
این جرایم را فراهم نکنند .به گزارش پایگاه خبری پلیس فتا ،وی در این باره گفت« :متاسفانه
برخی خانوادهها در پی ارسال پیامها و کلیپهای چالش «مومو» برای فرزندانشان به جای
استفاده از راهکارهای فنی و صحبتکردن با آنها نگرانی بیشتری به فرزندان خود منتقل
میکنند و باعث ایجاد اضطراب در فرزندانشان شدهاند .والدین و معلمان به هیچوجه
دانشآموزان را به استفاده از پیامرسانهای خارجی هدایت نکنند و در صورتی هم که به
هر دلیل نیاز به استفاده از بستری غیر از برنامه شاد وجود داشت ،از پیامرسانهای داخلی
استفاده کنند .همچنین هموطنان هرگونه مشکل و موارد مشکوک در فضای مجازی را با
سایت پلیس فتا به نشانی  cyberpolice.irیا شماره تماس  096380در میان بگذارند».

برای تعطیالت آخر صفر قطعی شد

ممنوعیتتردد در ۵کالنشهر

گـــروه اجــتــمــاعــی -در تعطیالت
آخر ماه صفر ،بــرای پنج کال نشهر
کــشــور کــه از نظر شــیــوع کــرونــا در
شرایط نامناسبی قرار دارند ،قانون
ممنوعیت تــردد ابــاغ شــد .در این
زمینه دیروز وزیر بهداشت گفت :روز
سهشنبه گذشته از رئیسجمهور
درخــواســت کــردم کــه اج ــازه دهند
در پنج شهر مهم کــه شیوع کرونا
باالست مانند کالنشهر تهران ،کرج،
مشهد ،اصفهان و ارومیه در سه روز
تعطیلی پیش رو منع عبور و مــرور و
محدودیت رفت و آمد اعالم کنیم که
موافقت کردند .سعید نمکی دیروز
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در حاشیه جلسه هیئت دولــت در
جمع خبرنگاران با اشــاره به شیوع
کرونا اظهار کرد :با بررسیهایی که
روی ویروس کرونا داشتیم متاسفانه
ویــروس دچــار جهشها و تغییراتی
شده است .در انتشار و گرفتارکردن
ِ
جمعیت بیشتر سرعت عمل
بــیــشــتــری پــیــدا کـــرده و ایــن
زنـــگ خــطــری بــــرای کــشــور
بــرای رعایت فاصلهگذاری،
مــســافــرتهــا و اســتــفــاده از
ماسک اســت .وی ادامــه داد:
روز سهشنبه از رئیسجمهور
درخواستکردمکهاجازهدهند

درپنجشهرمهمکهشیوعباالستمانند
کالنشهرتهران،کرج،مشهد،اصفهان
و ارومیه در سه روز تعطیلی منع عبور و
مرورومحدودیترفتوآمداعالمکنیم
که بالفاصله موافقت و به دستگاههای
مربوطابالغ کردند.

بین سوگ و سرورها موازنه برقرار
نکردهایم
وزی ــر فرهنگ و ارشـــاد اســامــی گفت :حجم
قابلتوجهی از سرورها و شادمانیها را داریم،
اما به اندازه سوگها که آیینهای سوگواری سر
جای خود مقدم هستند ،نتوانستیم بین این دو
موازنه برقرار کنیم .به گزارش ایرنا ،سید عباس
صالحی دیروز در اجالس عمومی شورای عالی
استا نها تاکید کــرد :شور و نشاط اجتماعی
و نشاط فــردی اهمیت زیــادی دارنــد و همیشه
مهم بوده و در حال حاضر هم اهمیت مضاعفی
یافته اســت .فــرد افــســرده در معرض اندیشه
نادرست است و به تبع آن جامعه هم در معرض
اندیشه و خطر قرار میگیرد .وی با بیان اینکه
نشاط اجتماعی در زیرساخت شاخه فرهنگ
عمومی مهم اســت ،اف ــزود :ایــن مقوله دارای
مولفههایی مانند احساسات و عواطف ،هیجانات
و مشارکتهای جمعی است ،فردی که دارای
مشارکت جمعی نباشد و در پیله خود فرو برود،
نشاط اجتماعی جامعه را به خطر میاندازد.
وی ادامــه داد:در بررسی و پیمایشی که انجام
شده ،از افراد پرسیده شد که در کدام مشارکت
جمعی شرکت دارند و  ۷۰درصد آ نها گفتند
که عضو هیچ مشارکت جمعی نیستند و این
بــه ایــن معناست کــه هــر چــه قــدر فــرد در گــروه
و جمعی نباشد در خطر انــزوا قــرار میگیرد.
باید برای احساسات مثبت ،هیجانات مثبت و
مشارکتهای جمعی تهران فرصتسازی شود.
صالحی خاطرنشان کــرد :در ســال ،ایــام سرور
ملی،مذهبیوانقالبیداریم،ایامشادمانیمانند
عید نوروز ،ایام سرور ملی مانند دهه فجر و سرور
مذهبی مانند والدت پیامبر(ص) و عید مبعث
است .وی افزود :برای انجام سوگ ،هیجانات
مثبت و مشارکتهای جمعی داریــم ،اما برای
ایام سرور نتوانستهایم قاعده و هنجارهایی را
درست کنیم.

المپیاد دانشجویی کشور لغو شد
زرینآمیزی سخنگوی سازمان سنجش گفت:
با توجه به اعمال محدودیت تردد و رفت وآمد در
کالن شهرهای تهران ،کرج ،مشهد ،اصفهان و
ارومیه به دلیل شیوع باالی ابتال به کرونا ،بیست
و پنجمین آزمون المپیاد دانشجویی کشور لغو
شد .وی اعالم کرد :این المپیاد قرار بود جمعه
 99/07/25برگزار شود که زمان بعدی آن
اعالم خواهد شد.

