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یادداشت

بدانیم

شیوه های مقابله با خودکشی

پرسش و پاسخ حقوقی

براساس آمار موسسه 
در  جهانی،  بهداشــت 
هر ۴۵ ثانیــه یک نفر 
خودکشــی می کنــد. 
بــرای همیــن، یکــی 
لــوازم  مهمتریــن  از 
کاهــش و جلوگیری از 
خودکشی ها، شــناخت و معرفت آدم هایی است 

که خطر خودکشی شان باالست.
افراد کمال گــرا یکی از گروه های انســانی 
هســتند کــه تمایــل و ظرفیت شــان برای 
خودکشــی زیاد اســت. این افراد یــا خود را 
مســئول و متعهــد می دانند که همیشــه از 
باالترین اســتانداردها برخوردار باشند یا این 
احســاس و نیاز را در خود ایجاد می کنند که 
توقعــات غیرواقعــی دیگــران را جامه عمل 
بپوشــانند. این نوع آدم ها احتیــاج دارند که 
تصوری خارق العاده و منحصربه فرد از خود در 
جامعه ایجاد کنند. آنها مــدام و به هر قیمت 
باید خودشان را به اثبات برسانند و هویت خود 
را در معرض یک دادگاه خیالی و شخصی مورد 

قضاوت قرار دهند.
از ســویی کائنات، امکانات، شرایط و شانس 
نمی تواند همیشــه با آدم های کمال گرا همراه 
باشد و این قضیه برای شان گران تمام می شود. 
برای آنها شکســت و برمالشــدن ضعف شان 

غیرقابل تحمل است.
از ســوی دیگر، این نوع افراد هنگام روبه رو 
شــدن با بحران و حس شکســت و ناتوانی، به 

خودشــان اجازه نمی دهند با همکار، دوست 
یا عضو خانــواده غم و رنج خود را برشــمرند 
و مشــورت بخواهنــد. لــذا یکــی از راه های 
فرار از این تنش و اســترس ناشــی از مصائب 
کمال گرایی می تواند حذف فیزیکی توســط 

خود فرد باشد.
با وجود این، چون تعریف مشخصی از افراد 
کمال گرا وجود ندارد، ریســک خودکشی در 
بین کمال گراها زیاد جدی گرفته نمی شــود. 
اما یافته هــای جدید توانســته ترکیبی از ۴۵ 
بررسی درباره خصوصیات مشترک آنها را کنار 
هم قــرار دهد و ۱۵ تعریــف از کمال گرایی را 

شناسایی کند. 
بررسی ها نشــان داد ســه گروه افراد وجود 
دارند کــه در همه تعریف هــا از کمال گرایی، 

عالمتشان قابل مشاهده است
۱- افرادی که توقع بیش از حد از خود دارند 
2- آنهایی که مدام تصــور می کنند باید توقع 

دیگران را برآورده سازند
3- کســانی کــه مــدام از دیگــران توقع 

استاندارد باال دارند.
در بین این ســه گروه، ریســک اقــدام به 
خودکشی در بین آنهایی است که می خواهند 
به حد نصاب استاندارد بســیار باالی دیگران 
دست یابند و توقع شــان را عملی سازند. آنها 
برای ســال های طوالنی در یک دایره بســته 
توقعات غیرواقعی، خودشــان را َقدح و طعن و 
شماتت می کنند و به همین خاطر مدام از نظر 

روانی و روحی، تحت فشار و در رنج هستند.

روزنامه شــهروند با هدف باالبــردن دانش 
حقوقــی خواننــدگان در ســتون »بدانیم« 
سواالت و پاسخ های متداول حقوقی و قضائی 

شهروندان را منتشر می کند.
 

آیا زوجه مکلف اســت در ایام عده در 
منزل شــوهر یا منزلی که شوهر برای او 

انتخاب می کند، سکونت کند یا خیر؟
به موجــب تبصره ۴ قانون اصــالح مقررات 
مربوط بــه طالق مصــوب ۱3۷۱ کــه مقرر 
مــی دارد: »در طــالق رجعی گواهــی کتبی 
اســکان زوجه مطلقــه در منزل مشــترک، تا 
پایان عده الزامی اســت و در صــورت تحقق 
رجوع صورتجلســه طالق ابطــال و در صورت 
عدم رجوع در مهلت مقرر صورتجلســه طالق، 
تکمیل و ثبت می گردد. صورتجلســه تکمیلی 
طالق با امضای زوجیــن و حکمین و عدلین و 
سر دفتر دفترخانه معتبر است.« با این حال اگر 
بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف 
ضرر بدنی یا مالی یا شــرافتی برای زن باشد با 
توجه به صراحت ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، زن 

می تواند مسکن علیحده انتخاب کند .
من قصد طــاق از شــوهرم را دارم؛ 
چون پنج ســاِل با طاق عاطفی زندگی 
کردیم به خیال خودم اگه بچه دار شــم، 
همه چیز درست میشه اما همه  چیز بدتر 
شــد؛ االن فرزندم دو سالشه و من خانه 
را ترک کردم االن همســرم فرزندش را 
از من می خواهد و من شدیدا به فرزندم 
وابسته ام آیا راهی قانونی وجود دارد که 

تا قبل از دادگاه فرزندم پیش من باشد.
در مورد ماندن فرزند قبل از تشکیل دادگاه 
نزد یکی از آنهــا؛ پدر یا مــادر قانون حکمی 
ندارد؛ مگر این کــه در دادگاه در صورت ایراد 
شــوهرتان به این که فرزند را با خود برده اید، 
بتوانید ثابــت کنید که اگر فرزند نزد ایشــان 

می بود با مشکالتی روبه رو می شد.
آیا رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان 
بدون حضور دادســتان یا معاونین وی 

و یا دادیاران نســبت به احکام صادره 
از دادگاه های عمومــی جزایی و انقاب 

اعتبار قانونی دارد؟
با توجه به تصریح مــاده 22 اصالحی مورخ 
2۸مهــر۱3۸۱ قانــون تشــکیل دادگاه های 
عمومـی و انقالب، رسیدگی دادگاه تجدیدنظر 
استـــان به درخواســت تجدیدنظر از احکام 
قابل تجدیدنظــر دادگاه های عمومی جزایی و 
انقالب با حضور دادســتان یا یکی از دادیاران 
یا معاونین وی به عمل می آید، بنابراین حضور 
دادستان یا نماینده وی، برای رسیدگی دادگاه 

تجدیدنظر استان در امور جزایی الزامی است.
پرونده ای در دادســرا منجر به صدور 
کیفرخواست شــده و در دادگاه جزایی 
قرار می گیرد قاضی  مطرح رســیدگی 
دادگاه در حین رسیدگی متوجه می شود 
بخشی از شکایت شاکی مورد رسیدگی 
قرار نگرفته و نفیًا یــا اثباتًا در مورد آن 
اظهارنظر نشده است آیا دادگاه می تواند 
ضمن رســیدگی به مــوارد مندرج در 
کیفرخواست مراتب را به دادسرا جهت 
اتخاذ تصمیم مقتضی اعــام کند و آیا 
اصوالً دادگاه در چنین مواردی مواجه با 

تکلیفی می باشد یا خیر؟ 
درســت اســت کــه دادگاه در چارچــوب 
کیفرخواســت به پرونده رســیدگی می کند 
اما این بــدان معنی نیســت که دادســرا به 
بخشی از شــکایت های اعالم شــده از سوی 
شاکی رســیدگی نکرده و درخصوص آنها نفیاً 
یا اثباتاً اظهارنظر نکــرده و پرونده را ناقص با 
کیفرخواســت به مرجع ذیصالح ارسال کند 
و دادگاه نیز معترض آنها نشــود، بنابراین در 
فرض سوال دادگاه می تواند پرونده را به دادسرا 
اعاده و درخواست کند تا نفیاً یا اثباتاً نسبت به 
مواردی که رسیدگی نشده و در کیفرخواست 
نیاورده، رسیدگی و اظهارنظر کند و این معنی 
از تبصره یک اصالحی مصــوب ۱3۸۱/۷/2۸ 
ذیل مــاده ۱۴ قانــون تشــکیل دادگاه های 

عمومی و انقالب نیز مستفاد می شود.
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کیــف و کفش و لباس ها را کنــار هم می چیند و 
به اصطالح ســت فصل ها را جور می کند و سپس 
عکس های ستی که درست کرده را در اینستاگرام 
و کانال تلگرام خود به اشتراک می گذارد. پس از 
گذشــت مدت زمان کوتاهی با بیان این که تمام 
کارهای داخل صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام 
از برندهای معروف یا اورجینال اســت، مشتری 
جذب می کند. بعد از این که تعداد بســیار زیادی 
از بازدیدکنندگان قیمت لباس ها را خواســتند 
یا عکس محصوالت را به صــورت تک تک همراه 
با قیمت منتشــر می کند یا در عکــس جدید از 
مشتریان خود درخواست می کند که اگر قیمت 
کار را می خواهند به قسمت خصوصی اینستاگرام 

یا به کانال تلگرامی اش مراجعه کنند. 
درنهایت این مردم هســتند کــه پس از مطلع 
شــدن از قیمت ها و باال و پایین کــردن بودجه 
خود تصمیم می گیرند که آیا جنس به اشــتراک 
گذاشــته شــده ارزش خریدن دارد یا خیر و بعد 
در پیامی از مســئول یا به اصطالح ادمین صفحه 
اینســتاگرام یا کانال تلگرام می خواهند که نحوه 

خرید را برای آنها ارسال کند. 
عده ای از خریداران فروشــگاه های تلگرامی و 
اینســتاگرامی عقیده دارند که اکثر این کانال ها 
به دنبال ســودآوری هســتند و اجناسی که به 
مردم تحویل می دهند، اصل نیســت و فقط برای 
جمع کردن فالوئــر اقدام به تبلیغــات می کنند 
و فقط نخســتین بار کاالیی را که خواســتید به 
شما می دهند و دفعات بعدی شما را با بهانه های 
متفاوت منتظر می گذارند تا شاید روزی بتوانید 
آنچــه را که می خواهیــد از آن فروشــگاه تهیه 

کنید. عــده دیگــری هم که 
گــول تبلیغات و تعــداد باالی 
اعضای کانال ها را می خورند و 
پول محصولــی که می خواهند 
را پرداخت می کنند، درنهایت 
نه تنها همان جنــس غیراصل 
دسته اول را تحویل نمی گیرند، 
بلکه به پول خود هم نمی رسند 
و در صــورت اعتــراض هــم 
مدیریــت کانال با فشــاردادن 
گزینــه بــالک آنهــا را برای 
همیشــه از کانال خود بیرون 

می اندازد.
 امــا عــده ای از خریــداران 
وجــود دارنــد که مشــتریان 
دایمی فروشگاه ها و کانال های 
تلگرامــی فــروش لبــاس در 
فضــای مجازی هســتند. این 

عده توانســته اند بین تعداد بســیار زیاد سودجو 
یک فروشنده منصف پیدا کرده و درنهایت تمام 

لباس های خود را از آن کانال تهیه کنند.
در همین راســتا حمید قبادی، دبیر کارگروه 
مــد لباس طی روزهای گذشــته تمــام فعالیت 
افرادی که کاالهای خارجی را وارد کشــور کرده 
و اقدام به فروش مجــازی آن می کنند، غیرمجاز 
دانست و برخورد با فروشندگان مجازی کاالهای 
قاچاق و غیرقانونی را از اولویت های کارگروه مد 
و لباس اعالم کرد و با اســتناد به ماده یک قانون 
ساماندهی مد و لباس؛ برنامه ریزی، تبلیغ لباس 
غربی و غیرمأنــوس را مغایر بــا فرهنگ ایرانی 
دانســت و از تمام فعاالن در این عرصه خواست 
کانال هــای تلگرامی خــود را در ســامانه مرکز 

رسانه های دیجیتال به ثبت برسانند.
ســال گذشــته پس از محرز شــدن فعالیت 
غیرقانونــی تعداد بســیار زیــادی از کانال های 
تلگرامی و صفحات اینســتاگرام مراجع مربوط 

بســیاری از این کانال ها و صفحات را بســته و از 
دســترس خارج کردند و در ادامــه از مدیریت 
کانال ها و صفحاتی که اعضای آنها بیشتر از ۵ هزار 
نفر بود، خواســتند که اگر قصد ادامه فعالیت در 
فضــای مجــازی را دارند، باید 
برای ثبت کانال و صفحه خود 
به ســامانه مرکز رســانه های 
دیجیتال مراجعه و مجوزهای 
الزم را از وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی کســب کنند. اما بعد 
از اعالم این خبر با گذشــت دو 
هفته از ۱۱ هــزار کانال حدود  
هــزار و پانصــد کانــال برای 
ادامه فعالیت اقــدام به ثبت نام 
کردند و این آمار به جای روند 
صعودی روند نزولی پیدا کرد. 
مقطعــی بودن ایــن حرکت و 
نبودن عزم جدی برای پیگیری 
مسائل مربوط به فضای مجازی 
باعث شد ســختی پیگیری و 
تعقیب قانونــی تمام فعالیت ها 
در فضای مجــازی دوباره زنده 
شــود و در ادامه به یاد آورد تا زمانی که آموزش 
جدی پشتیبان این موضوع نباشد، پیگیری ها به 

نتیجه نخواهد رسید.
آنچه در مــورد خریدوفروش در فضای مجازی 
مسلم است این خواهد بود که با توجه به آنچه در 
قوانین موجود است، خریدوفروش باید به گونه ای 
باشــد که کانال یا صفحه ای که قصد خرید از آن 
را دارید، در ابتدا ثبــت و دارای نماد الکترونیک 
باشد و از همه مهمتر این که فروشنده هیچ مبلغی 
پیش از تحویل جنــس از شــما دریافت نکند، 
وگرنه در صــورت بروز خســارت مالی پیگیری 
قانونی این موضوع تقریبا کار غیرممکن و محالی 
خواهد بود. حال برای آن کــه بدانیم آیا فعالیت 
کانال های تلگرامی فروش لباس قانونی اســت یا 
خیر و درنهایت چگونه باید تخلف صورت گرفته 
را پیگیری کرد و چه نهادی متولی این امر اســت 
به سراغ حقوقدانان آشنا به فضای مجازی رفتیم 

که در ادامه گزارش آن را خواهیم خواند.

آیا کنترل و نظارت قانونی بر تمام کانال های تلگرامی فروش لباس امکان پذیر خواهد بود؟

فروشندگان مجازی غیرمجاز 

ممیزی بر فروش لباس در تلگرام نباید سلیقه ای باشد
اســکندریون، مدرس  علیرضــا 
دانشــگاه و وکیل دادگســتری| در 
قوانین حاکمیتی ما مستقال اعمال نظارت 
و ممیزی موضوعات تبلیغی در امر خرید و 
فروش پیش بینی نشده و آنچه مورد اقدام و 
استناد است احکام کلی درخصوص نظارت 
بر نوشــته ها، فیلم ها، گردآوری مطالب و 
مواردی از این دست است که خوشبختانه هم در قانون وزارت ارشاد 
در ماده 2قانون اهداف بندهایی را به نحوکلــی از باب حاکمیتی از 
قبل بدان اختصاص داشــته و هم در قانون مجازات اصالحی جدید 
مصوب ۱392 و در آیین دادرسی کیفری به طور خاص در امر نظارت 
و حتی برخورد با تخلفات و جرایم مربوط به فعالیت در فضای مجازی 
لحاظ شده است، مع الوصف آنچه ضرورت تذکر است این که این فضا 
به دلیل قابل دســترس بودن برای عموم آن هم به سهولت بالطبع 
قابلیت بهره برداری و سوءاستفاده در مباحثی چون اخالقی، فرهنگی 
و اقتصادی ...خواهــد بود و اگر ممیزی و نظــارت و برخورد قانونی 
نسبت به خاطیان و جود نداشــته باشد آثار و نتایجی بسیار منفی و 
حتی در مواردی غیرقابل جبران را شاهد خواهیم بود. علی الخصوص 
در ورود به هنجارهای قابل قبول جامعه که ارتباط با فرهنگ و آداب 
تربیتی و اجتماعی داشــته و باورهای جامعه را هدف قرار می دهد 
می توان به مــاده ۷۴2 در بحث قوانین علیه عفت و اخالق عمومی و 
یا در بحث کالهبرداری در ماده ۷۴0 قانون مجازات اســالمی اشاره 
کرد. حتی در جایــی از قوانین داریم که اگر محتویات مســتهجن 
به تصویر، صوت و یا متن واقع شــود که بیانگر نوعی برهنگی افراد 
باشد مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. لذا می بینیم که در خود 
قانون هم پیش بینی این بحث صورت گرفته است. در قانون مجازات 

قســمت هایی که در مورد جرایم یارانه ای و یا مسائل فضای مجازی 
صحبت شده، قانونگذار تمام مســائل را موشکافی کرده و آن هم به 

دلیل درگیری افراد مختلف جامعه با اینگونه مسائل است.
استفاده از فضای مجازی تا چند ســال اخیر مختص افراد خاص 
مانند تحصیلکردگان و تجار و... بود اما حاال یک کودک هم با فضای 
مجازی در ارتباط است و چه بسا همین کودکان هم بهتر از بزرگترها 
از فضای مجــازی اطالع دارند و درگیر آن هســتند. همین موضوع 
باعث می شود زمانیکه شــما وارد فضای مجازی می شوید به ناچار 
مجبورید از تمام محتویات و تمام آنچه در فضای مجازی وجود دارد 
استفاده کنید. شــاید برخی از افراد برای خودشان یک گلچینی از 
صفحاتی که همیشه با آن در ارتباط هستند درست کنند اما واقعیت 
این است که تمام افراد اینگونه نیستند و کودکان، جوانان، نوجوانان 
و کســانی که به دنبال مسائلی هســتند که با فرهنگ غرب هم در 
ارتباط اســت با فضای مجازی ارتباط نامعقولی برقرار و در ادامه هم 
اقدام به اســتفاده های نامعقول از این فضا می کنند. به همین جهت 
قانونگذار تمهیداتی برای این موضوع اندیشــیده است که می توان 

گفت به نوعی از آن به عنوان بازرسی یا ممیزی یاد می شود.
اما در بحث ورود لباس ها به داخل کشور باید گفت که این موضوع 
یک ریشه قدیمی دارد. در گذشــته اعتقاد داشتند لباس هایی که 
به کشــور ما به صورت قاچاق و ممنوعه وارد می شــود و در ویترین 
مغازه ها که قرار می گیــرد را نمی توان کنترل کــرد. ویترین افراد، 
حریم خصوصی آنها اســت و نمی توان هر روز یک مغــازه ای را به 
هم ریخت و گفــت که قصد کنترل مغازه و یــا جلوگیری از فروش 
برخی از لباس ها را داریم، چرا که فروشنده بابت خرید لباس ها پول 
پرداخت کرده و در داخل مغازه خود که عنوان حریم خصوصی هم 
دارد از آنها نگهداری می کند. اما درحال حاضر صحبت این اســت 

که ویتریــن مغازه ها دیگر حریم خصوصی محســوب نمی شــوند 
چرا که در مرجع کلــی و در نظارت تمام مردم قرار گرفته اســت و 
نمی توان آن را به عنوان مرجع و یــا حریم خصوصی در نظر گرفت. 
افراد حقوقی معتقد هستند افرادی که برای خودشان یک جایی را 
به طور خصوصی درنظر می گیرند، ایــن مکان حریم خصوصی آنها 
محسوب می شود مگر این که مأوایی باشد برای مردم و مردم مختلف 
بتوانند از آن جا گذر کنند و با آن مکان ارتباط داشــته باشند. آنچه 
مورد ورود لباس از کشــورهای دیگر به ایــران و عرضه آن به مردم 
مسلم اســت، این اســت که ما باید هم لباس هایی که از غرب وارد 
می شــود و هم لباس های منطقی و با پوشــش مناسب هنجارهای 
جامعه داشته باشیم ولی متاســفانه درحال حاضر اینطور نیست و 
متاســفانه لباس های غربی به لباس های تولید شده در داخل کشور 
غالب هستند و شاید درست تر این باشد که خود ما لباسی مناسب با 
هنجارهای جامعه نداریم. حاال اگر قرار است که لباس های وارد شده 
به کشور را مورد بررســی قرار دهند و اگر شخصی قصد داشته باشد 
لباسی را در فضای مجازی بفروشــد و یا اقدام به تبلیغ آن کند باید 
مجوز های قانونی را دریافت کند تا متوجه شویم که قصد فروش چه 
لباسی را دارد و با چه شــرایطی  می خواهد لباس را بفروشد و از چه 
کشــوری این لباس را وارد می کند و با چه نمودارهایی قصد عرضه 
لباس ها را دارد، به نظر کار غیرمنطقی و بدی نیســت. اما مشــکل 
اساسی ما در جایی شــروع می شود که ممیزی ها همیشه سلیقه ای 
و شخصی اســت. اگر ممیزی ها در این موضوع درست اعمال شود 
و براســاس قوانین و اصول اجرایی مملکت و مناسب با هنجارهای 
جامعه باشد بسیار خوب و منطقی و درســت است. اما اگر براساس 
سالیق و نگاه شخصی باشد معلوم است در آینده آنچه باقی می ماند 

خسران برای دیگران است.

 نظارت بر فعالیت های تبلیغاتی 
در فضای مجازی به عهده وزارت ارشاد است

علیرضا دقیقی، حقوقدان و وکیل دادگستری| بخشی از پیگیری 
و تعقیب قانونی کاالی قاچاق به شورای اصناف و اتحادیه ها از باب این که 
این فرد دارای پروانه کسب اســت یا خیر یا کاالیی که عرضه می کند، 
قاچاق اســت یا خیر یا این که این کاال از موازین قانونی وارد کشور شده 
یا مراحل قانونی را طی کرده اســت، بازمی گردد. از یک طرف بخشی از 
این پیگیری و تعقیب قانونی را می توان از طریق تعزیرات حکومتی انجام 
داد که این موضوع به نوع جرم بستگی دارد. به طور مثال باید بررسی شود 
که برای فروش این کاال مانور متقلبانه صورت گرفته است یا چیزی خالف آنچه هست به مردم نشان 
داده شده و تبلیغات پیرامون کاال نادرست بوده یا زمانی که کاال عرضه می شود و به دست مشتری 
می رسد مواد سازنده آن متفاوت با آنچه تبلیغ شده است، باشد. تمام اینها با توجه به نوع اتفاقاتی که 
رخ می دهد، در طبقه بندی خودش قرار می گیرد و به طبع پیگیری قانونی آن هم حسب موارد ذکر 

شده متفاوت خواهد بود.
اما اگر فعالیت در قالب تبلیغات باشــد، وزارت ارشاد ابتدا باید آن را کنترل کند و سپس به آن مجوز 
دهد تا بتواند بر آن نظارت داشته باشد که بخشــی از این موارد در حیطه وظایف وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و بخش دیگری هم مربوط به وزارت بازرگانی است. برای تبلیغات درست افراد برای 
فروش کاالهای خود در فضای مجازی باید سامانه ای طراحی شود تا آنها بتوانند در آن جا به تبلیغ 
کاالی خود بپردازند و سپس بتوانند در جایی فعالیت خود را به ثبت برسانند تا بتوان این فعالیت ها را 
رصد کرد. اما نباید منکر این موضوع شد که پیگیری این موارد عمال کار بسیار سختی است، به طوری 
که برای رفع این مشــکل حاکمیت باید بســیاری از کارهای خود را رها کند و به دنبال این مسائل 
برود، اما نباید از یاد برد که هر قدر دقت بر روی این مســائل بیشــتر باشد، به نفع مردم است. وقتی 
شما مطمئن می شوید که یک شرکتی در فضای مجازی ثبت شده، فعالیت قانونی دارد، پاسخگو 
است و به صورت مدون کاالهایی را عرضه می کند، این موضوع بیشتر به نفع شما خواهد بود. قانون 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان و توزیع کنندگان کاال و خدمات به این موضوع پرداخته و مواردی 
را که حقوق مصرف کننده و تولیدکننده را تامین می کند، ذکر کرده است و این که اگر شرکتی که 
از آن خرید می کنید، در جایی ثبت نشده باشد، چطور می توان کنترل کرد. اشکال کار ما از ابتدا به 
عدم اجرای قانون کدپستی و کدملی بازمی گردد، زمانی که در اداره ای از شما می پرسند که آدرستان 
کجاست، سریعا آدرس خود را می گویید و کدپستی تان را از روی کارت ملی می خوانید، اما کمی بعد 
می گویید کدپستی تان تغییر کرده است. در این مواقع هیچ ارگانی نباید این موضوع را بپذیرد، وقتی 
شما پذیرفته نشوید و کارتان عقب بیفتد مجبور می شوید آدرس جدید خودتان را ثبت کنید. زمانی 
که ثبت کدپستی انجام نمی شود، این موضوع به جای دیگر هم انتقال پیدا می کند. زمانی که اصناف 
آدرس و فعالیت خود را ثبت نمی کنند، مصرف کننده هم دچار مشکل خواهد شد. اما درنهایت آنچه 
مسلم خواهد بود این است که عموما با این موضوعات برخورد نمی شود، تمام حرف ها کلیشه ای و 
مقطعی اســت و برخورد جدی با آن صورت نمی گیرد و تا زمانی که یــک عزم جدی برای حل این 

مشکالت وجود نداشته باشد، کاری جلو نخواهد رفت.

آنچه در مورد خریدوفروش 
در فضای مجازی مسلم است 
این خواهد بود که با توجه به 
آنچه در قوانین موجود است، 
خریدوفروش باید به گونه ای 
باشد که کانال یا صفحه ای 

که قصد خرید از آن را دارید، 
در ابتدا ثبت و دارای نماد 

الکترونیک باشد و از همه مهمتر 
این که فروشنده هیچ مبلغی 
پیش از تحویل جنس از شما 

دریافت نکند، وگرنه در صورت 
بروز خسارت مالی پیگیری 
قانونی کار محالی خواهد بود

 |  دکتر بهروز جوانمرد  |   
|  دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه| 
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