
آیا صبحانه خوری ها مقدمه 
بگومگو با رئیس جمهوری 

شده است؟ 

 مروری بر عملکرد
 جمعیت هالل  احمر
در چهار دهه انقالب

ADSL ،بعد از دیال آپ 
به تاریخ می پیوندد

   شگفتی های عجیب 
جام ملت های هفدهم؛ وقتی 

مربیان نامدار نتوانند کاری برای 
قدرت ها کنند طبیعی است 

تیمی مثل قطر قبل از فینال لقب 
قهرمان بگیرد؛ آیا آنها اولین جام 

را باالی سر می برند

دونده ژاپنی، قربانی یک 
حمله مجازی اشتباه

 طرح سالم سازی
فضای مجازی و تغییر چهره 

یک شبه اینفلوئنسرها

ایرانــی حاال  کاربــران 
تلویزیون را بــا اینترنت 
تماشا می کنند، مسابقات 
فوتبــال را و مکالمه های 
اما  می فرســتند  آنالین 
بدانید  که  اســت  جالب 
ایرانی هــا همچنــان با 
ســرعتی معادل نیمی از 

میانگین جهانی...

در چند ســال اخیــر به 
شــنیدن خبر حمله های 
افراد  به  ایرانی ها  مجازی 
کرده ایم.  عادت  خارجی 
از جام جهانی 2014 و داور 
و  ایران  صربستانی دیدار 
جام ملت های  تا  آرژانتین 
آســیای 2015 و حمله به 
ویلیامز  بنجامین  صفحه 
اســترالیایی و... اینهــا 

نمونه هایی از...
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ضرغامی در 
حسرت محبوبیت

 چهل  سال
خدمت داوطلبانه

اینترنت خانگی 
در آستانه انقراض

مرثیه ای برای 
یک جام بی جان

هر اوساکویی که 
»اوساکو« نیست!

3 مرحله برای 
در امان ماندن 
از آسیب های 

سیل

 شاخ ها
سر به راه می شوند  حمله فضایی ها

به تهران!
  حضور سربازان فیلم های جنگ های ستاره ای

در همایش بانکداری الکترونیک شاید باور نکردنی 
باشد، اما خالقیت ایرانی را پایانی نیست
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شهرزیبا

امید
علی اکبر محمدخانی
طنزنویس

همان طور که می دانید، برای ما بدبخت 
 بیچاره هــا واجب تر از نان شــب »امید« 
است که اگر نداشته باشیم، ادامه حیات 
خیلی برایمان ســفت می شود؛ به همین 
خاطر شــوهرخاله ما اســم بچــه اش را 

گذاشت»امید«. 
این نام گــذاری با اعتراضــات زیادی 
روبه رو شــد ولــی عوضــش االن وقتی 
زندگی بــه ما فشــار مــی آورد و دیگر 
چیزی بــرای خوردن پیــدا نمی  کنیم، 
شــوهرخاله ام، »امید« را می آورد وسط 
ســفره و به او سس خرســی می مالد و 
دورش را بــا کلم بروکلــی و هویج پخته 
تزیین می کند و به ما می گوید: »درسته 
نون نداریم بخوریم، عوضش امید داریم، 
بفرمایید تو روخدا، تا سرد نشده مشغول 
بشید.« و ما هم تا پسرخاله ام سرد نشده، 
با کفگیــر به جانش افتاده و مشــغولش 
می شویم و به این ترتیب جمع صمیمی 
خــود را گــرم و گرم تر کــرده و کانون 

خانواده را به مرز جوش می رسانیم.
من همیشــه بــه خاطــر دو چیز خدا 
را شــکر می کنم؛ اوال به خاطر داشــتن 
چنین شــوهرخاله ای که عقلش رسید 
و اســم بچه اش را گذاشت »امید«، چون 
اگر او هم اســم بچــه اش را چیز دیگری  
می گذاشــت، معلــوم نبود بــدون امید 
چگونه بــه زندگی می خواســتیم ادامه 
بدهیم و احتماال از گرسنگی می مردیم؛ 
دومــا به خاطر داشــتن چنیــن پدری 
که اسم من را نگذاشــت »امید«، چون 
اگر اســم من را هم می گذاشتند »امید« 

احتماال تا حاال من را هم خورده بودند.
البته یک بار که »امید« را با نان سنگک 
و ترب خورده بودیم، ولی ســیر نشــده 
بودیم، پدرم آمد خــودش را لوس کند و 
ادای شوهرخاله ام را دربیاورد، به همین 
خاطر من را نشاند توی سفره و به کله ام 
ماســت و ژله مالید و گفت: »درسته نون 
نداریــم بخوریم، عوضش این گل پســر 
را داریــم، بفرمایید تو رو خدا تا ســرد 
نشده.« میهمان ها قیافه من را که دیدند، 
حالشــان به هم خورد و کنار کشیدند و 
خودشــان را به جمع کردن خرده نان از 

روی قالی مشغول کردند.
در این لحظــه شــوهر خاله ام که دید 
پدرم خیلی ضایع شده، برگشت و گفت: 
»اینو جلو ســگ بذاری نمی خوره، مگه 
ما آشــغال خوریم مرد حسابی؟ امید من 
ماشــاال  هزار ماشــاال، تحصیل کرده س، 
دکتری اقتصــاد داره، موقعیتای کاری 
عالی داره، آخــه ما به چــه امیدی این 
پسر لندهورتو بخوریم؟« پدرم که خیلی 
ناراحت شــده بود، آمد یک گازی از من 
گرفت که به دیگــران بگوید من چیزی 
از پسرخاله ام کم ندارم، ولی با اولین گاز 
حالش به هم خورد و خودش فهمید چه 
اشــتباهی کرده، به همین خاطر من را 
برد توی کوچه و به تیر چراغ برق بســت 
و آن قدر کتک زد تــا از اداره برق آمدند 
برقش را کشــیدند تا به تیــر چراغ برق 

بیشتر آسیب نرساند.
این بود ماجرای من و پسرخاله ام امید. 
ما از این داســتان نتیجــه می گیریم که 
امید داشــتن چیز خوبی اســت و گاهی 
اوقات می تواند انسان های گرسنه را سیر 
کند. همچنیــن مصرف بیــش از اندازه 
برق کار بدی اســت و هیچ کس نباید به 

تیرهای چراغ برق صدمه بزند.

شهاب نبوی
طنزنویس

مامان اعتقاد ویژه ای به میکس جوشانده 
یونجه خشک شده و پوســت پرتقال و گل 
گاوزبان و یک ســری علوفه خــاص دیگر 
داشــت. با همین اعتقاد راســخش تمام 
مشــکالت خانوادگی و فامیلی و اجتماعی 
دور و بــرش را حــل می کــرد. در خانه ما 
همیشــه همه ســالم و ســرحال بودند و 
هیچ وقت مریضــی و درد و کوفت و زهرمار 
و بدبختی جایی در خانه ما نداشــت. البته 
ایــن از تاثیــرات خوردن جوشــانده های 
مامان نبود؛ از ترس خــوردن این معجون 
حال به هم زن بود کــه هیچ کس حتی اگر 
درحال مرگ بود، جرات نمی کرد خودش 
را بی حــال و مریض نشــان بدهــد. خدا 
بیامرزد اموات تــان را، بابا درحالی که چند 
دقیقه ای بیشــتر با مرگ فاصله نداشــت 
و همــه پزشــکان جوابش کــرده بودند و 
مامان دنبالش بود، بــه زور خودش را دور 
حیاط می کشــید و می گفت: »فخری، به 
جان خودت، به حــق اون روز اول که توی 
صف دیدمــت، من حالم خوبــه. توروخدا 

بذار اگه قراره بمیرم هــم دم آخری دهنم 
بوی این کثافت رو نده. بذار با معده خوش 
و خوشــحال از این دنیا برم...« بابا در حین 
همیــن آخریــن مقاومتش بــود که جان 
به جان آفرین تســلیم کرد و رفت. مامان 
تا سال ها خودش را ســرزنش می کرد که 
اگر چند ثانیه زودتر بهش رســیده بودم و 
دمنوش کذایی را به خــوردش داده بودم، 
االن سالم و ســرحال درحال بازی با نوه و 

نتیجه هایش بود.
بعد از بابا زندگی ســخت تر شد. بابا تنها 
کســی بود که توان حداقل مقاومت برابر 
مامان را داشــت و ما مثل بچه موش هایی 
بدبخت و فلــک زده ماندیــم در قلمروی 
عقابی تیز چنگال. خواهرم که یک دانشگاه 
خوب قبول شــد، مامان همه جا را پر کرد 
که اثرات همان جوشانده ای است که صبح 
قبل امتحــان بهــش داده. بعدها خواهرم 
به طور پنهانی برای من فــاش کرد که آن 
روز و سر جلســه کنکور آن قدر حالش بد 
بوده کــه بارهــا در کنار مراقــب امتحان 
به دستشــویی رفته و بــاال آورده و حتی 
می خواستند از جلسه بیرونش کنند که با 
خواهش و التماس مانع این کار شــده. من 
هم وقتی راهی مســابقات دراز و نشســت 

اســتانی شــدم، مامان برایم جوشــانده 
مخصوص را آورد. تنها شــانس زندگی ام تا 
به این لحظه همین بود که یکهو اشــرف، 
زن همســایه صدایش کرد و من توانستم 
جوشانده را توی ظرفشویی خالی کنم. آن 
روز به مدد نخوردن جوشــانده تنها افتخار 
زندگی ام را به دست آوردم و به مقام نایب 
قهرمانی مســابقات دراز و نشست استانی 

رسیدم.
مامان با همین جوشــانده ها و تبلیغش 
روی ما بــه نفــوذ و موفقیت زیــادی در 
جمع فک و فامیل و در و همســایه رسید 
و پیروان بســیاری پیدا کــرد و حتی چند 
همایش کشــوری و اســتانی هم در باب 
تاثیر جوشــانده بر موفقیــت در ورزش و 
کنکــور برگزار کرد که مــن و خواهرم هم 
به عنوان نمونه کارهایش مجبور بودیم در 
همایش ها شرکت کنیم. مامان این روزها 
که خدای نکــرده هر آن احتمــال دارد از 
دنیا برود، هنوز هــم نمی داند که ما چقدر 
بدبختی کشــیدیم ســر این جوشانده ها. 
االن هم بهتر اســت خودش و پیروانش به 
این قضیــه پی نبرند. به هرحــال می تواند 
 برای من به عنــوان وارثش منبــع درآمد 

خوبی باشد.

قربانیان دمنوش ویژه مادر

تماشاخانه
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رضا رویگری و افتتاحیه جشنواره فجر  |حسام حیدری|   

خب از آنجایی که تیم ملی فوتبال ایران از دور مســابقات جام 

ملت های آسیا حذف شد؛ ما هم به نشانه اعتراض ستون »جام 

ملت های  آسیا از نگاه دانشمند ایرانی« را حذف کرده و با توجه به 

شروع جشنواره فیلم فجر به ستون »جشنواره فجر از نگاه دانشمند 

 ایرانی« تغییر می دهیم. می دانم جوابتــان به این تغییرات در حد همان جواب 

جناب رویگری به موضوعات مختلف است ولی به هر  حال از امروز با ور رفتن به 

اخبار جشنواره در خدمتتان هستیم.    افتتاحیه جشنواره برگزار شد و مهمترین 

خبری که از این مراسم بیرون آمد تک خوانی یا جمع خوانی خواننده خانم )یا 

 خوانندگان خانم( در این مراسم بود که با حاشیه  همراه شد. حاال ما کار به تک 

یا جمع بودنش نداریم، ولی سوالی که مطرح است این  است که کال چرا آن قدر 

صداش بد بود؟ یعنی تک خوانی های حامد همایون قابل تحمل تر از این صدا بود. 

)نه دروغ گفتم.  حامد همایون هیچ طوری قابل تحمل نیست.(  هم زمان با آغاز 

جشنواره، برنامه تلویزیونی هفت هم آغاز شــد و این بار در کمال شگفتی یک 

مجری جدید این برنامه را اجرا  می کرد؟ محمد حسین میثاقی؟ نه محمد حسین 

لطیفی. این برنامه در نخستین گاف خود اصغر فرهادی را از تاریخ سینمای ایرانی 

 حذف کرد و در آیتمی که برای معرفی فیلم های مهم ایرانی از دهه شــصت تا 

به حال ساخته بود از فرهادی اسم نبرد. این نخستین بار  است که یک اصغر در 

صداوسیما دچار آباژورگذاری می شود و پیش از این همه آباژورها به بانوان تعلق 

می گرفت.  نخستین ممیزی در داخل جشنواره هم گریبان فیلم متری شیش 

و نیم روستایی را گرفت که امیدواریم حل شود و به دلیل  کمبود جا در قسمت 
بعدی در موردش خواهیم نوشت. 

جشنواره فجر از نگاه دانشمند ایرانی

|    احسان گنجي  |   کارتونیست |
ehsanganji58@gmail.com
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خطرناکترازکودکهمسری

رسول بهروش
روزنامهنگار

يكي از جنجالي ترين بحث هاي چند ماه گذشته، داستان 
تعيين حداقل ســن قانوني بــراي ازدواج يا همان مقابله با 
»كودك همسري« بوده اســت؛ آن چه موافقان و مخالفان 
پرشوري دارد و جدل ها در موردش، به تهيه و انتشار كليپ 
و بنر و متن هاي پرســوزوگداز هم كشــيده است. حاال كه 
آسيب شناســان اجتماعي در باالترين ســطح پا به حريم 
كودكان گذاشته اند، خوب است كه متخصصان مربوطه اين 
فرصت را غنيمت بشمرند و نيم نگاهي هم به رواج حيرت انگيز 
جرايم سنگين بين جوانان و نوجوانان ايراني بيندازند؛ آن چه 
شايد كم خطرتر از داســتان كودك همسری نباشد. قطعا 
مراجع رســمي با اتكا به آمارهاي دقيق بايد در مورد اين كه 
آيا ســن ارتكاب جرم در ايران كاهش يافته يا نه اظهارنظر 
كنند، اما اخبار و گزارش هاي متعددي كه اين روزها در مورد 
مجرمان و قربانيان كم سال منتشر مي شود، به معناي واقعي 

كلمه تكان دهنده است.
 به تازگي داستان پسر 19 ساله اي كه دختر 14 ساله را به 
خانه اش كشانده و بعد از آزار و اذيت و تهيه فيلم غيراخالقي 
از او اخاذي كرده، به يك بمب خبري در فضاي رســانه اي 
كشور تبديل شده است. سوال اين است كه يك پسر 19 ساله 
چطور مي تواند نقشه اي با اين جزييات طراحي و اجرا كند؟ 
مگر او چقدر زندگي كرده كه بخشي از آن را صرف آموختن 
اين شرارت ها و نقشه كشي براي تبهكاري هاي سنگين كرده 
است؟ ســوال ديگر اين است كه يك دختر 14 ساله چطور 
بعد از چند مالقات خياباني، به همين راحتی خانه خودش در 

جيحون را به مقصد منزل پسر در جنت آباد ترك كرده است؟ 
هرچند راه جيحون تا جنت آباد قطعا كمتر از فاصله تهران و 
سيرجان است. وقتي دختر 17ساله مسافت هزار كيلومتري 
را زير پا مي گذارد تا در باغ متروك پسرك به كتك خور فيلم 
مستند او تبديل شود، ديگر يك جابه جايي درون شهري در 

پايتخت دودگرفته نبايد چيز چندان عجيبي باشد.
 خوب است كه پرونده كودك همسري با قدرت و وسواس 
و تا زمان حصول نتيجه نهايي پيگيري شود؛ حتي اگر بدانيم 
وضع منع قانوني بدون فرهنگ ســازی ممكن است فقط 
صورت عقد كودكان را از محضري به شكل غيررسمي تغيير 
بدهد و مختصر حقوق ثبتي اطفال مزدوج را هم ضايع كند. 
با اين وجود، شايد آفت مهمتر برای اين گروه سني، ابتالي 
روزافــزون آن به جرايم جدي، ســنگين و ســازمان يافته 
باشد. پيشــتر بزهكاري رايج بين نوجوانان مسائلي از قبيل 
جيب بری، ايجاد خسارت يا ضرب و جرح هاي ماجراجويانه 
بود، اما حاال جنس اخباري كه منتشر مي شود، خيلي فرق 
دارد. به احتمال فراوان واكنش دلسوزانه مسئوالن گرامی هم 
اين اســت كه بالفاصله گناه را گردن وسايل ارتباط جمعی 
بيندازند و سياست فيلترينگ را با قدرت بيشتری اجرا كنند، 

اما ريشه اصلی به وضوح جای ديگری است.
 قطعا مشكالت اقتصادی به طور مستقيم و غيرمستقيم 
روی فرهنگ جامعه اثرگذار است. وقتی پدری برای تامين 
اقتصادی خانواده اش ناچار اســت از صبح خروس خوان تا 
نيمه های شب بيرون از خانه باشد، كی و كجا فرصت تربيت 
فرزندانش را خواهد داشت؟ چنين پدری اصال چه زمانی پسر 
يا دخترش را می بيند كه قرار باشد از او در برابر آسيب های 

متنوع اجتماعی مراقبت كند؟ 
ادامه در صفحه 2

یادداشت یک

تصمیمبگیریم،یکدولتمیخواهیمیابیشتر؟

سیامک رحمانی
سردبیر

يكی از بامزه ترين توييت هايی كه در 
ساعات گذشــته خواندم، پست كسی 
بود كه نوشــته بــود: » بــرای توصيف 
كشــورمون كافيه بگيد جايی زندگی 
می كنيم كه عضو كميته فيلترينگ از 
تشكيل  كميته ضدفيلتر خبر می دهد!« 
انصافا نكته سنجی هوشمندانه ای است. 
خيلی بانمك است. اما  اگر از سطح ماجرا 
بگذريد و بخواهيد به بطن آن توجه كنيد، 
درخواهيد يافت كه در عين حال  دردناك 
و غم انگيز هم هســت. اين كــه دولت و 
وزيرش نمی توانند سياست های خود را 
كه اتفاقا  جزو خواسته های عمومی هم 
هست، پيش ببرند و مجبورند در مقابل 
نهادهای موازی و تداخل  پيش آمده در 
كارها تمهيداتی بينديشند كه در همين 
حد سورئال جلوه می كند. اما كيست كه 
 نداند دولت برای پيشبرد اهدافش تا چه 
اندازه محدود و دست بسته است. ديگر از 
اين باالتر كه  رئيس جمهوری از امضاهای 
طاليی گله كنــد و از بودجه های پنهان 
بگويد و برای شفاف سازی  خود را به آب 
و آتش بزند، اما شاهد و واقف باشيم كه در 
كوتاه مدت اتفاق بزرگی نخواهد  افتاد. اما 
اين دست های پنهان و مراكز پشت پرده 
چه قدرتی دارند كه حتی رئيس جمهوری 
را به  اعتراض واداشته اند و به راحتی كاری 
از دست كســی برنمی آيد. اما كاش اين 
دولت های مــوازی  و تصميم گيران در 
ســايه فقط به حوزه اقتصــاد يا فضای 
مجازی خالصه می شدند. اما مشكالت 
 كشور شهادت می دهد كه تقريبا هيچ 
حوزه ای از اين دخالت ها در امان نيست. 
يعنی درحالی  كه مردم پای صندوق های 
رأی می روند و رئيس جمهوری انتخاب 
می كنند تا مسئوليت ها را به او  بسپارند 
و بتوانند از او مطالبه داشــته باشــند و 
خواسته هايشــان را پيگيــری كنند، 
مشخص است كه  مسئوليت ها با اختيارات 
رئيس دولت مطلقا تناسبی ندارد. نه او و نه 
وزرايش نمی توانند به  شعارهايشان عمل 
كنند و پايبند باشند. اين روزها صحبت از 

دلزدگی و تمايل كناره گيری وزير  ارشاد 
در شرايطی شنيده می شود كه صالحی 
بايد تمام وقت درگير برگزاری مراســم 
و جشن های  40ســالگی انقالب باشد. 
اما وقتی نيروهــای نديدنی حتی اجازه 
اكران فيلم های مجوزدار را  نمی دهند، 
وقتی صــدای بانوی خواننده مراســم 
افتتاحيه جشنواره فجر دستاويزی برای 
 حمله و  فشار می شود و وقتی رسانه ملی

از نشان دادن تصاوير كامل افتتاحيه طفره 
می رود و ملجأ و  مرجعی برای شكايت بردن 
نيست، بايد به وزير حق داد كه احساس 
بيهودگی كنــد و بگويد با  فرهيختگی 
و كار فرهنگــی نمی شــود برنامه های 
وزارت را پيش برد. همان طور كه حتی 
حق  دادن مجوز برای برگزاری كنسرت 
در بعضی شهرها را ندارد. همان طور كه 
مدام در كار وزير  امــور خارجه دخالت 
می شــود و وزارتخانه و كل كشور بايد 
هزينه ماجراجويی های نيروهای  خودسر 
را بدهند. همان طور كه وزير نفت زير فشار 
است تا دوباره منافذ بسته شده فساد را باز 
 كند، همان طور كه رئيس بانك مركزی از 
طرف رانت خوارها و گيرندگان دالرهای 
دولتی  تحت فشار است و همان طور كه 
وزرای اقتصاد و صنعت نمی توانند درباره 
قيمت خودرو و  مايحتاج اوليه پاسخگوی 
مردم باشند و از پس مافياها و سالطين 
برآيند.  اين كه در 40 سالگی انقالب اين 
اختيارات حداقلی برای دولت تا چه حد با 
تعريف دموكراسی  و تعاريف قانون اساسی 
و حقوق اوليه مردم همخوان است، سوالی 
نيست كه نياز به همايش و  تفكر زياد داشته 
باشد. شايد اگر رفراندومی قرار است برگزار 
شود، بايد از مردم بپرسيم كه  باالخره يك 
دولت مستقر و صاحب اختيار می خواهند 
يا رئيس جمهــوری ضعيف كه مجبور 
 اســت مدام از دخالت ها بگويد و حتی 
از نظر بعضی، همچــون ضرغامی حق 
نداشته باشــد در  مورد حقوق ابتدايی 
جامعه ابراز نظر كند. در 40سالگی انقالب 
شايد بد نباشد كه بار ديگر  تصميم گرفته 
شود كه كشــور نياز به يك دولت دارد يا 
قرار است همچنان دولت های مخفی، 
 باندهای فشار و مافياهای ثروت و تبانی 

برای زندگی مردم تعيين تكليف كنند.     
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همايش بانك مركزی با حواشــی فضای مجازی مواجه 
شــد. تصاوير منتشرشــده از هشــتمين همايش ساالنه 
بانكداری الكترونيك و نظام های پرداخت نشان می دهد كه 
تعدادی بازيگر با گريمی شبيه سربازان فيلم های جنگ های 
ســتاره ای جلوی خروجی ســالن همايش و ميــان مردم 
می چرخند. كاربران فضای مجازی با بولدكردن اين تصاوير 
نوشته بودند كه آنها چه ربطی به نظام پرداخت الكترونيك 
دارند؟ تماس گرفتيم تا ماجرا را از متوليان برگزاری همايش 
يعنی پژوهشكده پولی و بانكی بانك مركزی و بانك مركزی 
جويا شــويم اما گويا آن قدر سرشان شلوغ بود كه نتوانند به 
تلفن هايشان جواب دهند. مســئوالن وزارت ارتباطات هم 
به »شــهروند« گفتند كه گرچه شــركت های دانش بنيان 
و پرداخت هــای اينترنتی در اين همايــش حضور پررنگی 
داشته اند اما آنها برنامه ريزی اين همايش را برعهده نداشته 
و نمی دانند كه طراح اين بی ســليقگی چه كسانی بوده اند؟ 
برخی شركت كنندگان در اين همايش می گويند، احتماال اين 
بازيگران می خواستند اصطالح »افسران جنگ نرم« را نمايش 

بدهند. برخی ديگر معتقدند شايد آنها تصميم داشته اند بحث 
امنيت در نظام های پرداخت را به تصوير و اجرا بكشند. برخی 
هم به شــوخی می گويند كه »پليس فتا همه جا هست!« و 
به كنترل های متعدد فضای مجازی در ايران اشاره می كنند. 

دســته ای ديگر هــم معتقدند كــه اگر فــرض كنيم 
برگزاركننــدگان همايــش تصميم داشــته اند به موضوع 
مهم امنيت در پرداخت الكترونيك پــول بپردازند، نهايت 
كج سليقگی را داشته اند؛ زيرا نمايش امنيت در فضای مجازی 
با اين شكل و شمايل بيشــتر حس تهديد را به مخاطب القا 
می كند تــا امنيت.  همايــش دو روزه بانكداری الكترونيك 
روز چهارشــنبه در برج ميالد به كار خود پايــان داد و البته 
امســال محور اصلی اين همايش و صحبت های عبدالناصر 
همتی، رئيس بانك مركزی امنيــت در نظام های پرداخت 
بود. او گفته بود كه بيشــترين شكايت های سايبری مربوط 
به كالهبرداری های مربوط به كارت های بانكی است و بانك 
مركزی با برنامه ريزی هايی تالش می كند تا امنيت بيشتری 

برای پرداخت های اينترنتی فراهم كند. 


