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گزارش
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خبرنگار

اعتمــاد بــه نفــس بــاال ،فــن بیــان خــوب،
جلــب اعتماد مشــتری و ارائه فهرســتی از
خدمات متنوع از ویژگیهای کسانی است
که به شــغل فالگیری و رمالی و پیشــگویی
مشــغول هســتند .ایــن افــراد با بیــان چند
جملهمیتوانندمشتریانشانراتاساعتها
و حتی روزها شاد و به زندگی امیدوار کنند یا
در مقابل با گفتن جملهای تأثیرگذار ذهن
و روح آنهــا را برهم بریزنــد و به اطرافیان و
حتی نزدیکترین کسانشــان بدبین کنند.
این برنامه هر روزه افرادی اســت که شغل
پردرآمد فالگیری را انتخاب کردهاند و برای
خودشان هم انواع و اقسام القاب را انتخاب
کرد هاند.
درسالهاینهچنداندورحضوردرمحضر
ایــن افــراد بــا وقــت قبلــی و پیگیریهــای
متعدد همــراه بــود و مراجعهکننــدگان از
اینکهتوانستهاندباالخرهبهمرادشانبرسند
و آینده خود و خانوادهاش را در چند دقیقه
هویداکنند،احساسخوشحالیمیکردند.
امــا حــاال دیگــر وضعیــت تغییــر کــرده و
متقاضیــان بــا ورود بــه یکــی از کانالهــا و
گروههاییکهدراینزمینهفعالیتمیکنند،
بهصــورت آنالیــن هزینــه را پرداخت کرده
و برایشــان فال گرفته میشــود و دیگر مثل
گذشته نیازی به مراجعه حضوری و دیوان
حافــظ و فنجــان قهوه و مخلفات نیســت.
هرچند فضای مجازی کار را برای فعالیت
این گروه و عالقهمندانشــان راحتتر کرده
است اما به همان میزان نیز کنترل و نظارت
بــر این افراد ســختتر و میزان شــکایتها
نیــز بیشــتر شــده اســت .زمانــی اگــر از این
افراد شکایت میشد نشانی محل کارشان
مشخص بود اما امروزه کانالهای تلگرامی
و اینســتاگرامی براحتی مکانهــای واقعی
قابــل ردیابــی نیســت و چنانچه رمــاالن و
فالگیران از مشــتری هایشــان کالهبرداری
کنند که این قبیل شکایتها هم کم نیست
بــرای پیدا کــردن آنهــا راهی بــس طوالنی
پیش روی پلیس و شاکی قرار دارد.
در مسیر تهیه این گزارش با چند نفر از این
فالگیرهاتماسگرفتمکهپاسخآنهادرنوع
خود بسیار جالب است.
یکی از فالگیران که خانمی میانسال است
در ابتــدای تمــاس و بدون هیــچ احتیاطی
میپرسد :چه نوع فالی میخواهی؟
میپرسم :شما چه فالهاییمیگیرید؟
میگوید :برای من فرقی نمیکند میتوانم
هر نوع فالی که خواستید بگیرم فقط هزینه
هرکدام متفاوت اســت از  100هزار تومان تا
یک میلیون تومان کــه باید پس از انتخاب
فــال درخواســتی مبلــغ آن را واریــز کنیــد و
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شماره پیگیری را برایم بفرستید تا فال شما
ارسال شود.
در ادامه با شــماره دیگری تماس میگیرم
که فروشنده مهره مار است .خانمی جوان
کــه از همان شــروع مکالمه اصــرار دارد به
من بقبوالند که سایر فروشندگان مهره مار
متقلب اند و در فضای مجازی فقط اوست
که جنس اصل میفروشــد .این فروشــنده
قیمت مهره مارهایش را براساس کیفیت
و انــدازه از  300هــزار تــا  3میلیــون تومــان
اعــام میکند .نکته حائز اهمیــت در روند
کاری فالگیران اینترنتی ،گســترش فضای
کاریشــان اســت بهطــوری کــه در صورت
تمایل مشــتریها ،فهرستی در اختیارشان
قرار میگیرد که افــراد میتوانند با انتخاب
فــال قهــوه ،پاســور و تــاروت از آیندهشــان
آگاه شــوند .حتــی در کنــار ایــن داد و ســتد
اینترنتی میتوانند از مهره مار و سرکتاب و
رمالی و بخت گشایی هم استفاده کنند که
البتــه هرکــدام قیمت و هزینــه جداگانهای
دارد .بســط و تــداوم کاری فعــاالن عرصــه
فالگیری به جایی رســیده که حاال برخی از
آنها آمــوزش تضمینی هم میدهند و نام
آموزش گیرندگان را هم هنرجو گذاشتهاند.
انســجام کاری ایــن اشــخاص در فضــای
مجــازی نشــان میدهــد که نخســت هنوز
در کشــور مــا به ســبب نبود آمــوزش الزم و
همینطور اعتقاد بسیاری از جوانان و حتی
پا به سن گذاشتهها به مسائل خرافی ،این
شــغل کاذب طرفداران زیــادی دارد و دوم
اینکــه ناتوانــی در کنتــرل و نظارت بــر این
افــراد ،کانالها و گروههــا در فضای مجازی
باعث شده تا آنها بدون هیچ بیم و هراسی
کارشان را ادامه دهند .ضمن اینکه بررسی
قوانین هم گویای آن اســت که بازدارندگی
الزم وجــود ندارد و ســودجویان با عناوینی
چــون فالگیــری ،پیشــگویی ،کــف بینــی و
فروشندگان مهره مار و انگشتر باطل سحر
و غیــره بدون هیــچ مانــع بازدارنــدهای به
درآمدزاییمشغولاند.
ëëما به تنهایی نمیتوانیم فضای مجازی را
کنترلکنیم
سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتای
تهــران در ایــن خصوص میگویــد :فضای
مجــازی فضایــی بــدون مــرز و بیحــد و
حصــر اســت و این بــدان معنی اســت که
مــا نمیتوانیم بــه تنهایی همــه کانالها و
گروههای موجود در این فضا را کنترل کنیم
البتــه ما بهصــورت مداوم فضــای مجازی
را رصــد میکنیــم اما نمیتوانیــم بگوییم
که صــد درصد همه گروههــا تحت نظر ما
هستند.

وی د ر ادامــه میافزایــد :بــا ایــن حال غیر
از خــود مــردم که باید با دقت بیشــتری در
این فضا فعالیت کننــد ما بهعنوان پلیس
فضای سایبری در حد توانمان کنترل این
فضا را در دســت داریم ،پلیس امنیت هم
نقش بســزایی در کنتــرل فضای ســایبری
دارد .بنابرایــن مــا تنها عهــده دار این فضا
نیستیم ،ولی اینگونه هم نیست که ما فضا
را رهــا کنیم و اجــازه دهیم که متخلفان به
هرنحوی که تمایل دارند ،جوالن دهند.
رئیس پلیس فتای پایتخت درباره شرایط
رسیدگی به پروندههای متخلفان اینترنتی
و همینطــور شــکایتهای مردمــی اظهار
مــیدارد :البتــه افــرادی کــه در شــبکههای
مجــازی فعالیــت میکننــد ،میتواننــد در
صــورت بــروز هرگونــه مشــکل ،گــزارش و
شــکایتی از هریــک از کانالهــا و گروههایی
که بــا عناوین مختلف همچــون فالگیری،
شکســتن طلســم ،کف بینی و ...به ســایت
پلیس فتا مراجعه و موردشان را ثبت کنند
و اطمینان داشته باشند که در اسرع وقت به
ثبتگزارششانرسیدگیمیشود.
ســرهنگ کاظمــی در رابطه با این مســأله
کــه افــرادی در حیطــه مســائل مربــوط به
فــال و طلســم و مهــره مــار و ...اقــدام بــه
گرفتــن شــاگرد و بــه اصطــاح خودشــان
هنرجو میکنند و در همه مراحل کارشــان
هــم تضمیــن را چاشــنی قــرار میدهنــد
خاطرنشــان میکنــد :در رصــد بســیاری از
این گروهها ما شاهد بودهایم که اغلب آنها
کالهبردار هســتند و اگر فردی دنبالکننده
آنها باشــد متوجه میشــود که نه کالســی
برگــزار میشــود و نه فال تضمینــی وجود
دارد آنهــا بــرای جلــب نظــر و اطمینــان
مخاطبانشانازواژههاییچونتضمینیو
واقعی استفاده میکنند تا بتوانند پولهای
مــورد نظرشــان را از افــراد فریــب خــورده
بگیرند بنابراین مردم فریب این گروهها و
افراد شیاد و کالهبردار را نخورند و براحتی
به هر شخصی اعتماد نکنند.
رئیس پلیس فتای تهران در پاســخ به این
ســؤال که آیا قوانین برای متخلفان فضای
مجــازی بازدارنــده و کافــی اســت ،عنــوان
میکنــد :متأســفانه قوانیــن در ایــن حــوزه
بازدارنده نیست و بســیاری از متخلفان در
فضای مجازی پس از دســتگیری به سبب
خألهــای قانونــی در بحــث اثبــات جــرم
بسادگی میتوانند از چنگال قانون بگریزند
و بســیاری از ایــن افــراد متخلف به ســزای
اعمالشان نمیرســند .با این حال پلیس
فتا همواره بهدنبال راهکارهای کارشناسی
شده است تا راههای نفوذ برای کالهبرداران
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ازدواج
دوهمکالسی
بعد از  57سال
دو همکالســی دوران کودکی پس از  57ســال در ســن  70ســالگی با هم ازدواج کردند .بهگزارش
گوودنیــوز« ،باربــارا و کورتیس» درســال  1961با هم در دبیرســتان کانکتیکات امریکا همکالســی
بوده و قصد داشــتند تا با یکدیگر ازدواج کنند اما سرنوشــت آنها را از هم جدا کرده بود .کورتیس
بهدلیل مرگ پدرش مجبور به پذیرفتن سرپرســتی برادرانش شــده و کانکتیکات را ترک کرده و
نیروهای قویتر باعث جدایی این زوج عاشــق شــده اســت .اکنون این دو پس از ســالها جدایی
یکدیگــر را مالقــات و تصمیم گرفتند باقی عمر را با یکدیگر ســپری کننــد .این دو میگویند هرگز
همدیگر را فراموش نکرده و از عشقشان کم نشده است.

در فضای مجازی را ببندد.
در ادامه برای تکمیل این گزارش تصمیم
بــر این بود که با کارشناســان پلیس امنیت
توگو شــود اما به رغم تالش بسیار
هم گف 
این گفت و گو میسر نشد.
ëëبرخــی از افــراد تمایــل دارنــد تــا دیگران
برایشانفکرکنند
دکتــر مجیــد صفــاری نیــا رئیــس انجمــن
روانشناســان اجتماعی ایــران در خصوص

گرایــش و عالقه خیل عظیمــی از مردم به
گروههــا و کانالهــای فالگیــری و کف بینی
میگویــد :بحــث فالگیــری و مشــتقات آن
از جملــه مباحثــی اســت که تنهــا محدود
به کشــور ما نیســت و در بســیاری از جوامع
حتی پیشرفته نیز وجود دارد و این بهخاطر
حســی است که انســانها تمایل به دانستن
اطالعاتی از آینده خود و پیشگویی داشته و
آن را دوســت دارند.وی در ادامه میافزاید:

متأســفانه در حــال حاضــر هــم بســیاری
از افــراد در قالــب گــروه و کانــال اقــدام بــه
فعالیتهایــی میکننــد که دنبال کــردن و
تأثیر گرفتن از آنها متأثر از جهل اشــخاص
اســت .این افــراد کالهبــردار با شــگردهای
خاص خودشــان بستری را فراهم میکنند
تا افراد زیادی به آنها اعتماد کنند و همین
تداوم اعتمادســازی باعث میشــود تا یک
تشخص کاذب نزد دنبال کنندگانشان پیدا

کنند و تبدیل به برند و عنوان شوند.
دکتــر صفاری نیــا تصریح میکنــد :برخی
افــراد بــه جــای آنکــه بــرای پیشبینــی
وضعیت حال حاضر و آیندهشان به سراغ
مشــاور و روانشناســی برونــد کــه ادلــهاش
براساسعلم،شخصیتورفتارهاتعیینو
مشخصمیشود،بهدنبالافرادیمیروند
کــه دالیلشــان طبــق تیــپ و رفتارهــای
لحظــهای مراجعهکنندگانشــان تعریــف

حاالدیگروضعیتتغییرکردهومتقاضیانباورودبه
1
یکــیازکانالهاوگروههاییکهدراینزمینهفعالیت
نیم نگاه
میکنند،بهصورتآنالینهزینهراپرداختکردهوبرایشــان
فالگرفتهمیشودودیگرمثلگذشتهنیازیبهمراجعهحضوریودیوانحافظ
وفنجانقهوهومخلفاتنیست.هرچندفضایمجازیکاررابرایفعالیتاین
گروهوعالقهمندانشانراحتترکردهاست

فضای مجازی فضایی بدون مرز و بیحد و مرز است و این بدان معنی
2
استکهمانمیتوانیمبهتنهاییهمهکانالهاوگروههایموجوددراین
فضاراکنترلکنیمالبتهمابهصــورتمداومفضایمجازیرارصدمیکنیماما
نمیتوانیمبگوییمکهصددرصدهمهگروههاتحتنظرماهستند

متأسفانهقوانیندراینحوزهبازدارندهنیستوبسیاریازمتخلفاندر
3
فضایمجازیپسازدستگیریبهسببخألهایقانونیدربحثاثبات
جرمبسادگیمیتوانندازچنگالقانونبگریزندوبسیاریازاینافرادمتخلفبه
ســزایاعمالشاننمیرسند.بااینحالپلیسفتاهموارهبهدنبالراهکارهای
کارشناسیشدهاستتاراههاینفوذبرایکالهبرداراندرفضایمجازیراببندد

بحثفالگیریومشــتقاتآنازجملهمباحثیاســتکهتنهامحدود
4
بهکشورمانیســتودربسیاریازجوامعحتیپیشرفتهنیزوجودداردو
این بهخاطر حسی است که انسانها تمایل به دانستن اطالعاتی از آینده خود و
پیشگوییداشتهوآنرادوستدارند
برخی افراد بــه جای آنکه بــرای پیشبینی وضعیت حــال حاضر و
5
آیندهشــان به سراغ مشاور و روانشناســی بروند که ادلهاش براساس
علــم ،شــخصیت و رفتارها تعیین و مشــخص میشــود ،بهدنبــال افرادی
میروندکهدالیلشانطبقتیپورفتارهایلحظهایمراجعهکنندگانشان
تعریفمیشود

مجازات آتش زدن
اداره پلیس
مــرد امریکایــی کــه
ایستگاهپلیسرادرسال
 2016میــادی آتش زده
وباعــثمــرگیکــیاز
کارآگاهان پلیس شــده
بود به  195ســال زندان
محکومشــد.بهگزارشیاهو؛متهم«جوزف
رودی» در دادگاهــی واقــع در مریلنــد به195
ســالزندانمحکومشد .گزارشهایپلیس
نشانمیدهدکهمتهمپسازورودبهایستگاه
پلیس«پرنسجورج»مریلنددستبهآتش
افروزیزدهاست.

رفتار جنجالی یک معلم با شاگردش

رفتار جنجالی و غیراخالقی یک معلم زن امریکایی با شاگرد اوتیسمیاش سوژه رسانههای
اجتماعی شد .بهگزارش دیلی میل ،این معلم در حالی که شاگردش را روی زمین میکشد
او را از کالس بیرون کشــیده و به ســمت دفتر مدرســه میبرد .این رفتار در مدرســه ابتدایی
«وورتلند» در کنتاکی رخ داده و با انتشــار تصاویر گرفته شــده توســط دوربینهای مداربسته
مسئوالن مدرسه اعالم کردهاند که به این موضوع و رفتار معلم رسیدگی خواهند کرد .مادر
این پسر که هویتش فاش نشده نیز اعالم کرده که باید عدالت برای پسرش اجرا شده و معلم
خاطی به سزای اعمالش برسد.

مهربانی خرس قطبی در قاب تصویر

رفتار عجیب خرس قطبی برای نجات یک پرنده در حال مرگ سوژه عکاس حیات
وحــش شــد .بهگزارش دیلی میل ،ایــن پرنده در قفس خرس قطبی ســقوط کرد و
نگهبانان باغ وحش مونیخ شاهد تالش این حیوان برای نجات پرنده بودند.
بهگفته تماشاچیان،رفتار این خرس بسیار مهربانانه و غیرعادی بوده است.
یکی از گردشگران که در انتظار زمان غذا خوردن خرس بوده با دیدن تالش این
حیوان برای نجات پرنده شگفت زده شده است.

هتل سوئیسی زیر بهمن دفن شد

دیلی میل

ریزش بهمن روی هتلی در سوئیس جان  21نفر را گرفت و دهها نفر را زخمی کرد.
بهگــزارش دیلــی میــل ،بــارش برف ســنگین در هفتــه گذشــته باعث تعطیلــی خطوط
هوایی ،بسته شدن مدارس و تفرجگاهها شده است.
بنــا بر آخریــن گزارشهای رســیده،ریزش بهمن در کــوه «پیرین» ســوئیس و فروریختن
بهمن روی هتل «شوکهگپ» باعث مدفون شدن مسافران این هتل زیر برف شده است.
در پــی ایــن حادثه عملیات امدادرســانی به مســافران هتل ادامه داشــته امــا با توجه به
شــرایط ،کمــک رســانی به کندی پیــش مــیرود .تاکنون  21مســافر و کارکنــان هتل جان
باختهاند.
سخنگوی تیم امدادرسانی اعالم کرد که  25وسیله نقلیه نیز زیر برف مدفون شده است.

قورباغه
جنگ ستارگان

میشــود .حال آنکه اگر انسانها قدری واقع
نگر باشند هیچگاه آینده خودشان را با قهوه
و ورق و چنــد جملــه باب طبعشــان پیوند
نمیزنند.
این روانشــناس در پاسخ به این پرسش که
اصوالً چرا انســانها تمایــل به بهرهمندی
از افــکار خرافاتــی فالگیرهــا دارنــد و چــرا
حاضرنــد مبالــغ زیادی صــرف پیشبینی
دروغینازآیندهزندگیشانکنند،میگوید:
توجــه به نظــرات و گفتههــای فالگیرها به
این دلیل اســت که ذهن انسانها معموالً
خســیس و تنبــل اســت بــه تعبیــر دیگــر
انسانها تمایل زیادی به فکر کردن و تدبیر
ندارنــد و دوســت دارنــد بــا پرداخــت پول
اجــازه دهنــد که دیگــران به جایشــان فکر
کننــد و چــه راهی بهتــر از اینکــه در فضای
مجازی این بســتر فراهم است و افراد هم
نیازی به وقت گذاشــتن و حضــور در دفتر
یا خانه فالگیرها ندارند و بهصورت آنالین
میتوانند حرفهایی را بشنوند که دوست
دارند .ضمن اینکه نبود نظارت بر عملکرد
بســیاری از گروههــا و کانالهــا در فضــای
مجازی باعث شده تا آنها بسادگی فعالیت
کنند و آن را گسترش دهند تا جایی که حتی
شاگرد هم بگیرند.
دکتــر صفاری نیــا در پایان ضمن اشــاره به
بحث آمــوزش عنوان میکنــد :اگر کودکان
از ســنین پیش از دبستان و دوران تحصیل
بــه فراخــور سنشــان آموزشهــای الزم را
یاد بگیرند هیچگاه در بزرگســالی بهدنبال
تفکــرات دروغین نخواهند رفــت اما وقتی
مــا در کودکــی تنهــا بهدنبال آمــوزش الفبا
هســتیم ،بحــث مهارتهــای زندگــی و
آموزش آن را جدی نمیگیریم و در نتیجه
میبینیــم کــه در بزرگســالی افــراد هزینــه
میکنندتادیگرانبهجایشانفکرکنند.

نمایشجالب
پسرمعلول

پســر جــوان چینی بــا وجود فلــج مغزی
قادر اســت دهها آجر را بــا دندانش بلند
کند .بهگزارش دیلی میل« ،شی جونگ»
که پدرش  4ســال پیش فوت کرده با این
نمایــش طرفــداران زیــادی پیدا کــرده و
میخواهــد خانــوادهاش زندگــی بهتری
داشــته باشــند .وی از درآمــد شــیرین
کاریهایــش بــرای خریــد غــذا و لبــاس
اســتفاده میکنــد .او بههمــراه خواهــر
 12ســاله و مادرش در روستایی در استان
هنان زندگی میکند.

عــکاس اندونزیایــی تصاویــر
دیدنــی از قورباغــهای بــه نام
«لیا» گرفته که شبیه به یکی از
شخصیتهایفیلمجنجالی
جنگستارگاناست.
بــه گــزارش دیلی میــل« ،یان
هدایت» 43سالهاینعکسهاراازغربسوماترا،اندونزیگرفتهاست.
«یان» دراین باره گفت«:قورباغهها و حلزونها دوستی مسالمت آمیزی با یکدیگر دارند اما
شــکل قرار گرفتن این دو حلزون روی پیشــانی قورباغه ظاهری جالب را بوجود آورده بود که
توجهمرابه خود جلبکرد».

