ازدواج ﻧﺎﮐﺎم زﻧﺎن در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻫﻤﺴﺮﯾﺎﺑﯽ
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ،رﯾﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎی ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻫﻤﺴﺮﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻻزم را در ﻣﻮرد ﻃﺮﻓﯿﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ دروغ ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺮاد از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ دﻗﺖ ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
وی در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ را در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻫﻤﺴﺮﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺎرﺑﺮان زن در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی
ﻫﻤﺴﺮﯾﺎﺑﯽ دﭼﺎر ازدواجﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در
ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ آدرس ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﻓﺮاد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد و ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺸﺨﺼﺎت آن ﮐﺎﻻ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻻزم را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ روز ﺑﻪ روز اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ
و ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﻧﺸﻮﻧﺪ .رﯾﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎی
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﯿﺜﯿﺘﯽ و اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ :ﺑﺎﯾﺪ
آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ رﻣﺰ و ﭘﺴﻮرد ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺴﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل ۱۹ﮐﻞ ﮐﺎﻓﯽﻧﺖﻫﺎی اﺳﺘﺎن را ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﮐﺎﻓﯽﻧﺖﻫﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ
در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﯾﻌﺎ آﻧﻬﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت در زﻣﯿﻨﻪ
ﻓﻀﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی  ۳۹۸۳۸۱۲و  ۸۱۹۳۸۱۲ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺮمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮمﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ اﻓﺰود :ﭼﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از دﯾﻮار و ﭼﻪ وارد ﺣﺴﺎب
ﺷﺨﺼﯽ اﺷﺨﺎص ﺷﺪن ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

