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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

آیندهاش بنویسد به این امید که بتواند از این
چالش رها شود.
او می گوید :از روزی که تصمیم گرفتم ازدواج
کنم به عناوین مختلفی خانواده ام مانع شده و از
خواستگارهایم ایراد گرفته اند تا این که یکی از
دوستانم سایت همسریابی را معرفی کرد.
او که حاال دست به دامن سایت های همسریابی
شده و در چندین سایت ثبت نام کرده است ،دل
تو دلش نیست و وقتی به او می گویم این سایت
ها مجوز ندارند و ممکن است از او کالهبرداری
کنند ،ادامــه می دهــد :من هم مانند خیلی از
متقاضیان در این سایت ها ثبت نام کرده ام و می
خواهم شانسم را امتحان کنم و امیدوارم به نتیجه
برسم.

 I Iنگرانی از ارسال عکس شخصی

گزارشی از گفت و گو با کاربران و کارشناسان

سایت های همسر یابی
کالهبردارییاخوشبختی؟

حیدرزاده
به دنبال نیمه گمشده شــان هستند آن هم نه
در دنیای واقعی بلکه در سایت های همسریابی
که با رنگ و لعاب و تبلیغات خود ،هوش برخی
جوانان را برده اند و با وعده های دروغ و پوشالی
فقط به فکر پر کردن جیب خود و برداشتن کاله
متقاضیان ازدواج هستند .نقش بزرگان فامیل
که در گذشته بــرای ازدواج جوانان آستین باال
می زدند ،کم رنگ شده است و دیگر گذشت آن
زمانی که آن ها افــراد مختلف را معرفی و برای
جوش خــوردن پیوندشان وساطت می کردند و
تا آخر خط با آن ها همراه بودند و حتی در زمان
اختالفات خانوادگی به عنوان ریش سفید وارد

میدان می شدند تا چینی زندگی مشترک آن ها به
این راحتی ها نشکند .افزایش استفاده جوانان از
اینترنت موجب شده است که خواسته یا ناخواسته
با سایت های همسریابی یا شبکه های اجتماعی
که آن ها را برای یافتن همسر ایده آل در این فضا
ترغیب می کنند ،آشنا شوند و در دام سودجویانی
بیفتند کــه از ایــن راه نــان مــی خــورنــد و بــه فکر
سرکیسه کردن دختران و پسران ناآگاه هستند.
کافی است نام سایت همسریابی را در اینترنت
جست و جو کنید ،ده ها سایت به ظاهر معتبر با
نام های زیبا و جذاب به شما خوشامد می گویند.
کافی است کلیک کنید تا وارد دنیای جدیدی
شوید که قرار است مونس تنهایی تان را پیدا کند،
آن هم با پاسخ دادن به ســوال هایی که معلوم

نیست چه اطمینانی وجــود دارد فــرد متقاضی
درست به آن ها جواب می دهد یا نه؟

 I Iدست به دامن سایت

دختری که به تازگی در یک سایت همسریابی ثبت
نام کرده و منتظر همسر آینده اش است ،از توقع
خانواده اش برای این که همسر ایده آل آن ها را
پیدا کند ،سخن می گوید؛ موضوعی که شاید اگر
نبود پای او به این سایت های نامعتبر کشیده نمی
شد.
او  28سال دارد و با این که در یک شرکت به شکل
پاره وقت کار می کند و همکارش از او خواستگاری
کــرده اما به دلیل مخالفت خانواده اش با تمام
خواستگارانش ترجیح داده در این سایت ثبت
نام کند و معیارهای پدر و مادرش را برای همسر

در نخستین نشست شورای هماهنگی و مدیریت روابط خارجی استان اعالم شد:

الزمه برقراری مراودات خارجی
استاندار خراسان شمالی در نخستین نشست شورای
هماهنگی و مدیریت روابــط خارجی استان برای
برقراری مراودات خارجی ،بر توجه به نیازها و عالیق

کشور هدف تاکید کرد« .شجاعی» در ایــن نشست
که به منظور ایجاد آمادگی الزم برای انجام مراودات
خارجی با کشورهای مختلف از جمله ترکمنستان
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برگزار شد ،الزمه توسعه روابط خارجی را فعال کردن
بیشتر بخش خصوصی بیان و تصریح کرد :در شرایط
تحریم مراودات با کشورهای خارجی از طریق بخش
خصوصی آسان تر اســت.وی ضمن تاکید بر این که
این شورا دارای کمیسیون های تخصصی با حضور
فعال بخش های خصوصی و دولتی خواهد بود ،افزود:
بر اساس وظایف و مسئولیت های تعریف شده برای

در عین حال ،یک دختر جوان که ماه گذشته در
یکی از سایت های ازدواج ثبت نام و عکس اش را
ارسال کرده است ،اظهارمی کند :از این که عکس
و مشخصاتم را ارســال کــرده ام دچــار اضطراب
شده ام ضمن این که مبلغ اندکی را واریز کرده ام.
او که بدون اطالع خانواده اش اقدام کرده است،
می افزاید :با وجــود این که از نحوه کار سایت
های همسریابی هیچ اطالعی ندارم و نمی دانم
کارشان درست است یا نه اما تصور این که سنم
باال برود و ازدواج نکنم ،برایم دشوار است و این
اقدام را راهی برای فرار از تنهایی می دانم.
پسری جــوان هم که به تازگی دانشگاه خود را
به پایان رسانده است ،به تاکید خانواده اش بر
ازدواج سنتی اشاره می کند و با بیان این که نمی
توانم به چنین ازدواجی تن بدهم ،علت ثبت نام
خود در سایت همسریابی را عجله در ازدواج و
جلوگیری از ازدواج از پیش تعیین شده می داند
و آن را تنها نسخه حیات بخش در شرایط فعلی
برمی شمرد.
وی خاطرنشان می کند :نمیخواهم خانواده ام
برایم تصمیم بگیرند و همسرم را انتخاب کنند و
با این که مطمئن نیستم با ثبت نام در این سایت
دختر مورد نظرم را پیدا می کنم اما تصورم این
است که با دادن معیارهای همسر آینده ام به این
سایت چند گزینه مطرح می شود که از بین آن ها
می توانم انتخاب کنم و خانواده ام را در مقابل
عمل انجام شده قرار دهم.
یکی از جوانان هم دست روی دست گذاشتن
برای ازدواج را کار درستی نمی داند و با اشاره
به ایــن که اگرچه بیکاری و اشتغال سد راهی

اعضای شورای هماهنگی و مدیریت روابط خارجی
هیچ دستگاه اجرایی نمی تواند کاری را در روابط بین
الملل بدون اطالع استان انجام دهد«.شجاعی» با بیان
این که برای برقراری مراودات خارجی باید به نیازها و
عالیق کشور هدف توجه کنیم و فقط به ذائقه خود
نپردازیم ،اظهار کرد :باید به دنبال راه های آسان برای
شروع مراودات با کشور ترکمنستان باشیم تا کم کم

برای ازدواج شده است ،می گوید :آشنایی قبل
از ازدواج برایم خیلی مهم بود و وقتی به توصیه
دوستم در یک سایت همسریابی ثبت نام و مراحل
مختلف اش را طی کردم ،متوجه شدم این سایت
هیچ اعتباری ندارد و ممکن است به دردسر بیفتم
بنابراین از ادامه آن صرف نظر کردم.
وی مــی افــزایــد :بــا خــود گفتم انتخاب همسر
مناسب در فضای واقعی دشوار است چه برسد به
این که بخواهم او را در فضای اینترنتی جست و
جو کنم.

 I Iکالف سردرگم ازدواج

کاهش نرخ ازدواج در کشور در سال های اخیر
یکی از مواردی است که کارشناسان هشدار می
دهند و فراهم کــردن شرایط ازدواج جوانان را
گوشزد و در عین حال ،برخی افراد از این موضوع
سوء استفاده و با ایجاد سایت های پرطمطراق
همسریابی ،با سرنوشت و احساسات جوانان
بازی می کنند.
یــک روان شــنــاس و اســتــاد دانــشــگــاه کــه سال
گذشته با به دام افتادن دانشجویش در سایت
همسریابی مواجه شده و با راهنمایی های خود
او را از آسیب های پس از آن نجات داده بود ،در
این باره تصریح می کند :برخی جوانان به دلیل
خألهای عاطفی ،فشار خانواده ،نگرانی از آینده،
اضطراب از ناموفق شدن در ازدواج و حتی ترس
از تنهایی یا شکست های متعدد عشقی به سایت
های همسریابی رو می آورند.او که به ذکر نام خود
در این گزارش تمایلی ندارد ،با اشاره به این که
ثبت ویژگی های فردی در این سایت ها بی پایه
و اساس است ،ادامه می دهد :بعضی از جوانان
خوش خیال به همان بسنده می کنند ،غافل از
این که ممکن است در دام کالهبرداران بیفتند
و کــار به جاهای باریک بکشد.او معتقد است:
چگونه می توان اعتماد کرد ،افرادی که در این
سایتها ثبت نام می کنند اطالعات درستی از
خود می دهند و از این ها گذشته آیا می توان
گفت عواطف و احساسات متقاضیان قابل ثبت
اســت؟ ایــن روان شناس می گوید :وقتی پای
ازدواج به میان می آید همه می خواهند بهترین
گزینه را طبق معیارهای خــود انتخاب کنند و
سایت همسریابی فقط فضایی تاریک و مبهم و
ممکن است ،آینده فرد را به قهقرا ببرد.

 I Iفعالیت های بدون مجوز

در همین خصوص ،رئیس پلیس فتای خراسان
شمالی با اشــاره به ایــن که در کشور شاکیان

پایه های این رفت و آمدها را تقویت کنیم .وی گفت:
مــراودات تجاری نباید محدود به کشور ترکمنستان
باشد زیرا بازار روسیه ظرفیت مناسبی برای محصوالت
کــشــاورزی اســتــان دارد .وی در بخش دیــگــری از
سخنانش بر تبیین داشته های استان در حوزه های
مختلف تاکید کرد و افزود :باید به طور مشخص بدانیم
در حوزه های صنعت و کشاورزی چه کاالهایی را می

گزارش
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زیادی داریم که در سایت های همسریابی از راه
های مختلف مــورد اخــاذی و کالهبرداری قرار
گرفته اند ،می گوید :هیچ یک از این سایت ها
مجوز نــدارنــد ،فعالیت آن ها کام ً
ال غیرقانونی
است و اگر کاربری وارد یکی از این سایت ها شود
ابتدا از او مشخصات هویتی و ظاهری و عکس اش
دریافت می شود و در مرحله بعدی افــراد مورد
نظر به او معرفی می شوند ،حتی برخی سایت ها
مبلغ اندکی را می گیرند تا برای کپی برداری از
اطالعات کارت بانکی شان اقدام کنند.
سرگرد «شاکری» نحوه کالهبرداری این سایت
هــا را مــورد اش ــاره قــرار مــی دهــد و اضــافــه می
کند :در نوع اول ،ضمن تبلیغات دروغ با فریب
متقاضیان و دریافت مبالغ مختلف از طعمه های
خود کالهبرداری می کنند و خدماتی ارائه نمی
دهند اما در نوع دوم اقدامات تیمی و سازمان
یافته متشکل از مرد و زن صورت می گیرد و با
اغفال متقاضیان و جلب اعتماد آن ها پس از
دریافت تصاویر خصوصی و شخصی و تهدید به
افشا و انتشار آن ها ،بحث اخاذی مالی و سایر
سوءاستفاده ها را در پیش می گیرند.او با اشاره
به این که سال گذشته  3 ، 2نفر در استان قربانی
کــاهــبــرداری سایت هــای همسریابی شدند،
اظهارمی کند :بررسی های انجام شده نشان می
دهد افرادی که در این سایت ها ثبت نام و فعالیت
می کنند عمدت ًا در پی سوءاستفاده های مالی از
کاربران هستند که با برقرار کردن رابطه به ظاهر
عاشقانه ،کنترل احساسات فرد مقابل را در دست
می گیرند و او را اغفال می کنند.
او با تاکید بر این که رصد فضای مجازی و دریافت
شکایات و گزارش های مردمی انجام می شود و
مجرمان شناسایی می شوند ،می افزاید :افراد
باید توجه داشته باشند که به هیچ عنوان عضو این
سایت ها نشوند و از انتشار تصاویر و اطالعات خود
در سایت های نامعتبر و غیرمجاز خودداری کنند
و در صورتی که از سوی سایت ها مورد مزاحمت و
اخاذی قرار گرفتند موضوع را از طریق پلیس فتا
پیگیری کنند.
حال باید دید ازدواج ،این هندوانه بریده نشده
که چندی است در دست سایت های همسریابی
افتاده چه زمانی سامان دهی می شود زیرا در غیر
این صورت ،چاقوی تیز این سایت های غیرمجاز
که همچون عنکبوت در فضای مجازی تارهای
خود را تنیده اند ،قربانیان زیادی را می گیرد.

توانیم صادر کنیم و در حوزه علمی و دانشگاهی در چه
رشته های تحصیلی پذیرش یا اعزام دانشجو داشته
باشیم .وی همچنین از اداره کل میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی استان خواست برای تهیه
و تدوین بسته گردشگری اقدام کند .وی همچنین از
سفر سفیر اتریش به استان با هدف گسترش روابط با
خراسان شمالی در اوایل آذر امسال خبر داد.

