اﺧﺎذی از دﺧﺘﺮان در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻤﺴﺮﯾﺎﺑﯽ

 irinn.irﻋﮑﺲ:
رﯾﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﻀﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﺮدی ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻤﺴﺮﯾﺎﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺎذی از دﺧﺘﺮان
اﻗﺪام ﻣﯽﮐﺮد.
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﮐﺎﮐﻮان ،در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺮدادﻣﺎه اﻣﺴﺎل دﺧﺘﺮ  28ﺳﺎﻟﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم« ﭘﺮﯾﺴﺎ »ﺑﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﻀﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻬﺮانﺑﺰرگ ﻣﺎﻣﻮران را در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ ﻗﺮار داد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر در ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﻋﻨﻮان داﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻫﻤﺴﺮﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم« ﻧﺎدر »آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﺧﻮد را ﻣﻬﻨﺪس
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻇﻬﺎرات ﺷﺎﮐﯿﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﺑﺎ« ﻧﺎدر »ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺣﻀﻮری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﻟﭗﺗﺎﭘﺶ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﯾﺮوﺳﯽﺷﺪن ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺑﻪ« ﻧﺎدر »ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ از آن ﭘﺲ اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﭘﺨﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﺎﮐﻮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ« ﭘﺮﯾﺴﺎ »در اداﻣﻪ اﻇﻬﺎرات ﺧﻮد ﻋﻨﻮان داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﺨﺼﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽاش
ﺗﻮﺳﻂ« ﻧﺎدر »ﻣﺘﻮﺟﻪ رﺑﻮدن دﺳﺘﺒﻨﺪش ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻓﺮد در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻧﺸﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس اﻇﻬﺎرات اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ،ﭘﺲ از
رﺑﻮدن دﺳﺘﺒﻨﺪ ﻃﻼ ﺗﻮﺳﻂ« ﻧﺎدر» ،وی درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺒﻠﻎ  500ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﺒﻨﺪ ﺑﻪ« ﭘﺮﯾﺴﺎ »ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﺎﮐﯿﻪ
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻫﻮﯾﺖ دﻗﯿﻖ و ﻣﺸﺨﺼﯽ از« ﻧﺎدر »در ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﻣﻮران در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻬﻢ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺮد را ﮐﻪ ﻧﺎم ﺣﻘﯿﻘﯽاش« ﺳﻌﯿﺪ »ﺑﻮد را ﭘﺲ از ﻫﻔﺖ روز از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه در  22ﻣﺮدادﻣﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎﮐﻮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل« ﺳﻌﯿﺪ »ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ،ﻣﺎﻣﻮران ﺑﻪ رﻓﺘﺎر وی ﻣﺸﮑﻮک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﻣﻮران در ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاﺑﻖ اﯾﻦ ﻓﺮد،
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ« ﺳﻌﯿﺪ »ﭼﻬﺎر ﻓﻘﺮه اﻏﻔﺎل دﺧﺘﺮان را ﻧﯿﺰ در ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮد دارد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ« ﺳﻌﯿﺪ »ﺑﺎ ﻃﺮح ﻧﻘﺸﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ وﯾﺮوﺳﯽﺷﺪن ﻟﭗﺗﺎپ« ﭘﺮﯾﺴﺎ »ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ،
ﻟﭗﺗﺎپ را از وی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
رﯾﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺘﺸﮑﻠﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻘﺎمﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺒﺎﻟﻎ اﺧﺬ ﺷﺪه از
ﺷﺎﮐﯿﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﭗﺗﺎپ وی ﺑﻪ او ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻫﻤﺴﺮﯾﺎﺑﯽ و ﺻﯿﻐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻌﻬﺪی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪاﻗﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﺷﯿﺎد ﺑﺎ
ﺛﺒﺖﻧﺎم در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﻮﯾﺖﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎت دﻟﻨﺸﯿﻦ ﮐﺎذب ،ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را از ﻟﺤﺎظ ﻋﺎﻃﻔﯽ،

روﺣﯽ و رواﻧﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮد ﮐﺮده و ﺑﺮای دﯾﺪار در ﻓﻀﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺪﯾﻪ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ )وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و… ( ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﺒﻠﻎ )اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﺎ ﺷﺎرژ ﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮاه( ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را در ﻓﻀﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﻄﻊ و ﺳﺮاغ ﻃﻌﻤﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽروﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ
زﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ و واﻗﻌﯽ از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﮐﺴﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺪاﻗﺖ وی از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﯾﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮدداری ﮐﺮد.
ﮐﺎﮐﻮان اﻓﺰود :ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﻄﺮح در ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد دروﻏﮕﻮ ﺑﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎوﯾﻦ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﻃﺮف
ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻓﺮد ﺧﻮد را ﻣﺜﻼ ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی واﻗﻌﯽ وﺟﻮد دارد،
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ادﻋﺎی ﺧﻮد ﺷﻤﺎره داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ و ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ در
ﺻﻮرت اﺳﺘﻌﻼم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ،در دام وی ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺗﻦ ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﺮوع وی ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮس از آﺑﺮو از ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﺮوﻧﺪه ﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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