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شهرآرا از عالم فريبکارانه دعانويسان گزارش میدهد

اد امه از صفجه یک

همه به نفع شفافیت

*سرپرستروابطعمومیشورایشهرمشهد

خبر

تصویب بخشی از طرح
تفصیلی تا پایان خرداد
زهرا اسکندريان -رئیس کمیسیون عمران
شورای شهر مشهد از تصویب یکی از حوزههای
طرح تفصیلی شهر تا پایان خردادماه خبر داد.
به گــزارش شهرارا ،محمد مهدی مهدی نیا در
جلسه تبیین طرح جامع سوم شهر مشهد اظهار
کرد :تالش میکنیم طرح تفصیلی حوزه جنوب
غرب و شمال غرب هرچه سریع تر به تصویب
برسد و احتماال تا پایان خــرداد طرح یکی از
حوزهها به تصویب میرسد.
وی افزود :با این وجود بقیه حوزههای ششگانه
طرح تفصیلی نیز هرچه سریعتر تعیین تکلیف
خواهند شد.
مهدینیا با بیان اینکه بعد از شروع کار شورای
پنجم شهر مشهد ،تکلیفی از سوی هیئت رئیسه
و شهردار بــرای تعیین تکلیف طرح جامع به
کمیسیون عمران شورای شهر وارد شد ،اضافه
کــرد :بر ایــن اســاس انتقادات بسیاری برای
تصویباینطرحجامعوجودداشتامابهدلیلاز
دست ندادن زمان ،مجبور به تصویب طرح جامع
شدیم .علی مقدمآریایی ،رئیس گروه تخصصی
شهرسازی سازمان نظام مهندسی خراسان
رضوی نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد :باید
در اجرای طرح جامع ،تمام حرفهمندان نظارت
عالیه را انجام دهند تا حداقل تجربههای ناموفق
قبل تکرار نشود.

الو شهرآرا ...

کاسبی رماالن از جویندگان امید

سعيده ساجدینيا« -چندی پیش از خانمی شنیدم که
برخی افراد نادان و از خدا بیخبر با نیت و اهدافی اقدام به
بستن بخت بعضیها میکنند! آیا این ادعا صحت دارد؟
از شما شهرآراییهای عزیز درخواست دارم پاسخی برای
ذهن گرفتار شده من بیابید« ،».پنج سال است ازدواج
کردهام ،مادرشوهرم بیش از حد در زندگیمان دخالت
میکرد ،این مسئله موجب شده بود ناخواسته همسرم
را آزار دهم .تا اینکه دوستی که از مشکالتم باخبر بود
دعانویسی را معرفی کرد که دعای زبانبند و مهر و محبت
میداد! کلی رفتم و آمدم و هزینه این کالهبرداریها را
دادم بلکه تغییری در شرایط ایجاد شود! تا اینکه از طریق
راهنمایی ها و مشاوره های علمی انسانی وارسته به
اشتباهاتم پی بردم و سعی در اصالح رفتارم کردم و اکنون
وضعیت زندگیام به کلی تغییر کرده است؛ به مردم بگویید
فریب این دعانویس های متقلب را نخورند؛ این ها اگر
طبیب بودند ،شرایط نامناسب زندگی خودشان را درمان
میکردند!»
بارها با این گونه پیام ها در صفحه حرف مــردم روبــه رو
شدهایم؛ برای پیگیری دغدغههای مردم و تماسهای
فراوانی که دربــاره دعانویسی و شگردهای رمــاالن و
سوءاستفادههایی که صورت گرفته بود ،به خانه یکی از
آنها آمدم .زنگ که زدم در با کمی تأخیر باز شد؛ وارد اتاق
همکفی شدم که  7 – 6نفر خانم جوان و دو نفر میانسال
که یکی از آنها با همسرش و دیگری با دخترش آمده
بــود ،در انتظار نوبت نشسته بودند .سکوت عجیبی
حکمفرما بود ،به همین دلیل صدای دو برادر دعانویس
که با مشتری هایشان در حال صحبت بودند ،به گوش
میرسید .آنها پشت پردهای که فضای اتاق انتظار را جدا
میکرد ،نشسته بودند .به یکی از خانمهایی که سرش
را به دیوار تکیه داده و با چهرهای مضطرب در حال ذکر
گفتن بود ،نزدیک شدم .آرام سالم کردم .زن جوانی که
میگفتند همسر دعانویس بزرگتر است ،در همان حال
که قالی بافی می کرد ،زیرچشمی نگاهم کرد که یعنی
«هیس!»پرسیدم« :مشکل شما چیه خانم!؟» گفت:
«مادر سه دختر تحصیلکرده و شاغلم که از زیبایی هم
بیبهره نیستند .هر دوست و آشنا و حتی غریبهای که به
عنوان ارباب رجوع با دخترانم معاشرت داشته ،به جز
تعریف و دعا و حتیقدردانی از من و پدرشان بهدلیل تربیت
خوب آنها چیز دیگری نمیگوید! دغدغهام این است که
چرا با وجود این ،دخترانم ،خواستگار مناسب و در خور
شأنی ندارند!؟ بچه های خوب و باایمانی هستند و در

در گفتوگو با شهرآرا ضمن آسیبشناسی افزایش گرایش
افراد ،به ویژه تحصیلکردهها به رماالن و فالگیران و رونق
بازار مدعیان دعانویسی ،میگوید :معموال در جوامعی
که احساس ناامنی بیشتر میشود ،مردم دچار کالفگی
فکری میشوند و در شرایطی که محافل رسمی به دالیلی
نمیتوانند پاسخگوی آنها باشند ،باورهای غیرمعمول
رواج پیدا میکند.

در جستوجوی «اميد»

عکس تزیینی است

...شاید بتوان بی اغراق گفت که یک مدیر
روابــط عمومی توانمند عالوه بر دارا بودن
تخصص در حوزه های اجتماعی ،نیازمند
هنر فــردی در بــرقــراری رابطه ســازنــده با
مخاطب است.
تخصصی شــدن حــوزههــای خــدمــت در
جوامع بشری و مشخص بودن شاخه های
خدمترسانی به متقاضیان دریافت خدمت،
با سرعتی فزاینده تمامی حوزههای عملی را
به قسمتهایی تخصصمحور تقسیم کرده
است .در این مجال قصد نگارنده در ارائه
تعریف مشخصی از حــوزه روابــط عمومی
نبوده است ،بلکه بیشتر با هدف تبیین لزوم
وجود تخصص در حوزه علوم اجتماعی من
جمله حوزه روابط عمومی به این جریان وارد
شدهام .روابط عمومی به عنوان پلی میان یک
سیستم خدمت رسان و مخاطبین دریافت
خدمت باید به شفافیت و تسهیل دریافت
اطالعات توسط مخاطبان کمک کند .به
عبارتی روابط عمومی نقش منعکس کننده
نتایج و لزوم اقدامات عملی سیستم مورد
نظر در میان جامعه هدف را بر عهده دارد.
تسلط در حوزههای مدیریتی و برنامهریزی
و همچنین شناخت کافی از علوم انسانی در
زمره مهمترین شرایط نرمافزاری یک مدیر
روابط عمومی است که در صورت ضعف در
موارد فوقالذکر نفس وجود مدیریت روابط
عمومی با چالشی بزرگ مواجه میشود.
وظیفه دیگر حوزه روابط عمومی را میتوان در
ایجاد و مدیریت هماهنگیهای بین بخشی و
مدیریت زمان در انجام امور محوله سازمانی
جستوجو نمود که این امر نیز میتواند به
چاالکی و چابکی یک سیستم مدیریتی در
عرصه تصمیم و اجرا منجر شود .آنچه مهم
است پایبندی مدیران روابط عمومی به اصل
شفافیت و صداقت در مواجه با مخاطبان
است که این امر میتواند به پویایی ارتباطات
متقابل منجر شود.

جامعه تا جای امکان ،آدمهای مؤثر و مثبت و کار راهاندازی
بوده اند .آمــده ام شاید گره کارشان اینجا باز شود!»
انگارمراجعان عامی و تحصیلکرده این مکان چنان در
نهایت استیصال برای درمان دردهای بیدرمانشان پناه
آوردهاند و آنقدر درگیر مشکالتشان هستند که متوجه
بسیاری تناقضها و فریبکاریها نمیشوند!
نوبت به من رسید؛ نامت و نام مادرت؟! زندگیات فراز و
نشیب زیادی داشته و دارد؛ مسیر رزق و روزیات بسته
است؛ به احتمال زیاد ،طلسمت کردهاند! به او گفتم:
من به این خرافات اعتقادی ندارم؛ مشکل خاصی هم
در زندگیام نیست! گفت :پس اگر اعتقاد نداری ،فایده
ندارد .دعاهای ما در حق کسی برآورده میشود که باور
داشته باشد...

گفتوگو با شهرآرا میگوید :بیشتر قربانیان این جرم که
معموال خانمها هستند ،در مراجعه به فرد رمال و دعانویس
با این ادعا مواجه میشوند که «همسر شما با زن دیگری
ارتباط دارد!» و به این ترتیب عالوه بر برهم زدن کانون
خانواده آن ها و ایجاد فضای بیاعتمادی ،مبلغ هنگفتی
را در قبال ارائه دستنوشتههایی با عنوان دعا یا اشیای
دیگری در قالب طلسم و جادو دریافت میکنند.
سرهنگ حمید رزمخواه با بیان اینکه «افــراد رمــال و
دعانویس ،اطالعات را از خود مشتری یا قربانی دریافت
میکنند و سپس اعمال مجرمانهشان را انجام میدهند»،
میگوید :مراجعان به این افراد شیاد ،از آنجا که قادر به
بازگوکردن مشکالت و گرفتاریهای خود نزد اقوام و اذهان
عمومی نیستند ،با شنیدن وعده اتفاقات خوب در آینده،
اغوا میشوند و مورد کالهبرداری قرار میگیرند.

آسیب شناسان مسائل اجتماعی ،مراجعه به رمال ها
و دعانویسان و اعتقاد به خرافات را عاملی برای از هم
پاشیدهشدن زندگی زناشویی مطرح میکنند و معتقدند:
مثال وقتی فردی برای جلب محبت همسرش ،اقدام به
کارهای عجیب و خرافی مانند خوراندن دارو یا غذایی
خاص به همسرش می کند،این گونه اقدامات سبب
میشود که در دیدگاه همسرش ،انسانی نرمال به لحاظ
روانی محسوب نشود و این موضوع ّ
جو بیاعتمادی را بر
روابط زناشویی حاکم میکند که ایجادکننده تنشها،
بحثها و جدالهای بعدی خواهد بود.

ترفند دلهره

عاملی برای فروپاشی زندگی

ايجاد فضای بیاعتمادی

رئیس پلیس آ گاهی خراسان رضــوی در ایــن بــاره در

شهردار منطقه : 7

درزهایانبساطروگذرغدیربازطراحیمیشود
پاسخ به پیامک

خسروی« -با سالم و خسته نباشید .روگذر
میدان غدیر در مسیر صدمتری از سمت تقاطع
غدیر به سمت عباسپور نیازمند ترمیم درزهای
انبساط پــل اســت کــه اکــنــون بــه شکل چاله
درآمدهاند .لطفا این موضوع را از شهرداری مربوط
پیگیری کنید ».شهردار منطقه 7در پاسخ به این
پیامک اظهارکرد :با توجه به نوع پل غدیر و درز
انبساطی به کار رفته در پل ،بازطراحی آن با نظر
مشاور در دستور کار قرار دارد.کــوروش باوندی

افــزود :در صورتی که تغییر درز انبساط توسط
مشاور تأیید شود اقدامات الزم انجام خواهد شد.

پیادهرو موتورها!
شهروندخبرنگار

شهروندخبرنگار امروز گفته است« :برایم جای
سؤال است چرا عــده ای نزد خود فکر میکنند
مکان یا معبری عمومی فقط متعلق به آنهاست
و بقیه حق استفاده از آن را ندارند .این دسته از
مردم به راحتی حق را به خود داده و موجب تضییع
حقوق دیگران میشوند .یکی از رفتارهای زشت
این دسته افراد ،این است که با موتور در داخل
پیادهرو تردد میکنند.
این در حالی است که در برخی از این پیاهروها با
نرده و یا میلهای برای تردد وسایل نقلیه محدودیت
ایجادشدهاست.چهزمانیقراراستبرایدیگران
در استفاده از مکان های عمومی احترام قائل
شویم نمیدانم!» حتما بسیاری از شهروندان با

موضوعی که شهروند مطرح کرده است برخورد
داشتهاند .درست است که پلیس راهور میتواند
در کاهش این تخلف مؤثر باشد اما پس چه موقع
نوبت خود ما خواهد شد تا حقی برای دیگران قائل
باشیم؟!

وی به شهروندان تأکید میکند« :آگاه باشید»! زیرا برخی
مواقع ،رماالن و دعانویسان با عنوان انرژیدرمانی از
قربانیان خود که اغلب خانم ها هستند ،سوءاستفاده
جنسی می کنند .نکته حائزاهمیت دیگر اینکه این
شیادان با دریافت اطالعات از خود فرد مراجعهکننده
و القای اینکه وضعیت زندگی او بسیار بحرانی است ،با
ترفند ایجاد ترس و دلهره مبادرت به دعانویسی و دریافت
مبالغ درخور توجهی از فرد میکنند.

رواج باورهای غيرمعمول

شماره 2548

در همینباره ،دکتر غالمعلی افروز ،دکترای روانشناسی
دانشگاه میشیگان آمریکا و استاد ممتاز دانشگاه تهران،

وی اضــافــه می کند :در چنین شرایطی ،مــردم در
جــســت وجــوی «امــیــد» بــه راه می افتند و بــه دنبال
کسانی می روند که پاسخ گوی نیازهایشان در قالبی
مثبت اندیشانه باشند و به ایــن ترتیب فال گیران و
دعانویس هایی را که تصور می کنند ِا شــراف دینی هم
دارند ،برای این کار مناسب میبینند.

مبنای علمی و دينی ندارد

برنده جایزه سازمان بهداشت جهانی در سال ،2008
با بیان اینکه «طالع بینی از طریق فال قهوه ،شمع و یا
کف دست و پیشانی و حتی دعانویسی برای خیلی ها
تبدیل به دکان پول درآوردن شده است» ،اظهار میکند:
اغلب موارد ،اینگونه مسائل نه مبنای علمی دارد و نه
دینی و حتی منسوخ است ،اما بخشی از مردم اعتقاد
دارند و سرگرمیهایی پیدا میکنند که واکنش آن منابع
برایشان خوشایند است؛ برای نمونه دختر جوانی که هنوز
ازدواج نکرده است نزد فالگیری میرود که به او میگوید
«پسر جوان و زیبایی بــهزودی سراغت میآید» و به این
ترتیب دلخوش و امیدوار میشود!

ارزان میخرند و گران میفروشند

دکتر افروز در ادامه میگوید :معموال فالگیران ،موارد و
مشوقهایی را مطرح میکنند که مشتری دوباره مراجعه
کند و نزد او برود؛ یعنی چیزی میگویند که طرف خوشش
بیاید و امیدش بیشتر شود حتی اگر کاذب باشد! و زمان
زیادی میبرد تا افراد بفهمند که این رمال ،اطالعاتی که
خود وی یا اطرافیانش میگیرد ،در واقع با بهایی
رایگان از ِ
گزاف به خود او میفروشد.
به گفته این استاد ممتاز دانشگاه تهران ،افرادی ساده و
دچار ناامنی روانی و کمی خودشیفته ،با تنوعطلبی زیاد
و البته منفعل ،بیشتر به سراغ فالگیران و دعانویسان
میروند.

اینجا تریبوني براي بيان نظرات ،انتقادات،
مشكالت و درخواستهاي شما شهروندان
است كه ميتوانيد از طریق روشهای ذیل،
آنها را با ما در ميان بگذارید.
پيامك30007289 :
تارنماshahraraonline.com :
اينستاگرام@shahraranews :
پيام رسان09154294580:
رايانامهinfo@shahrara.com :
تلفن051-37288881-5 :
مراجعه حضوری
شهرداری
0912000717شــــــــهــــــــرداری
منطقه ،12وضعیت آسفالت رحمانیه،22
خدادادی 16بسیار نامناسب است و وصله
کردن آسفالت کوچه کارساز نیست .لطفا
روکش آسفالت انجام شود .اهالی کوچه که
نباید تاوان ساخت و سازهای ابتدای کوچه را
بدهند!
 0930000122متأسفانه ناحیه یک
شهرداری منطقه ،9بی نظم ترین و بدترین
منطقه شهرداری مشهد است واقعا اخالق،
بهرهوری ،نبوغ و ...در این اداره در حد صفر
است.
 0915000883شهرداری محترم،
چرا خیابان طلوع 8از بولوار اول طبرسی هر
10روز یکبار هم نظافت نمیشود؟ مگر چه
گناهی کردهایم؟! به خاطرخدا نظری هم به
ما بیندازید.
اتوبوسرانی
 0915000773با ســالم ،قراربود
اتوبوسرانی در روزهای تعطیل که مترو دیرتر
سرویس دهی دارد خط 10را به جبران آن
تقویت کند .اما هنوز این موضو ع عملی
نشده است! 25دقیقه انتظار سخت است اما
سخت تر اینکه شهر پــر از خــودروهــای
تکسرنشین شده است.
 0915000168با سالم از رئیس خط
26خواهش می کنیم هنگام تعطیل شدن
مــــدارس در ســاعــت 12:45اتـــوبـــوس
فوقالعاده از میدان فلسطین اعزام کند .با
تشکر.

