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یادداشت

دست شما درد نکنه؛ چرا زحمت کشیدین)4(

در س��ه بخش پیشین این یادداش��ت ها مختصراً به 
دردسرهایی که کارت بانک های ایرانی به علت فرسوده 
بودن و فش��ل بودن س��امانه بانک��ی و ناکارآمد بودن 
س��امانه ش��اپرک برای کاربران ایجاد می کند، با ذکر 
چند مثال اشاره شد. در این یادداشت و یادداشت های 
آتی ب��ه چگونگ��ی عملک��رد کارت های اعتب��اری و 
دبیت کارت ها در کشورهای پیش��رفته اشاراتی گذرا 
خواهد شد و پیشنهادهایی برای بهتر شدن کارها ارایه 

خواهد گردید. تا که قبول افتد و که در نظر آید. 
سال ها در دنیا مردم از کارت های اعتباری موسسات 
مالی و اعتباری و بانک های مختلف استفاده می کردند، 
اجناس و خدم��ات موردنیاز خ��ود را می خریدند و با 
همان سیس��تم های قدیمی و ابتدایی کاربن و کش��و 
و امضای صورتحس��اب بدون حم��ل و پرداخت پول 
مبادالت خود را انج��ام می دادند و آخر ماه برایش��ان 
صورتحس��اب می آمد و بدون بهره و سود بدهی خود 
را به موسس��ه مالی و بانک مربوطه می پرداختند و یا 
برحسب قرارداد بانک، طلب خود را از حساب آنها کم 
می کرد. مردم عادی در کش��ور ما تقریباً به طورکلی از 
این نوع خدمت محروم بودن��د و خریدهای خود را یا 
با چک، س��فته و برات انجام می دادن��د و یا مجبور به 
حمل پول نقد بودند که خصوصاً در سفرها با خطرات 
و آس��یب هایی همراه بود. در دنیای پیش��رفته به طور 
موازی با کردیت کارت ها یا همان کارت های اعتباری، 
دبیت کارت نوع قدی��م یا به اصطالح امروزی خودمان 

کارت عابربان��ک نیز معمول بود ک��ه آنالین نبود و در 
آخر هر روز از حس��اب دارنده کارت کم می ش��د و اگر 
میزان خریده��ا از مبلغ موجود در حس��اب بیش��تر 

می شد صاحب کارت مشمول جریمه قرار می گرفت. 
با پیش��رفت تکنول��وژی ارتباطات دبی��ت کارت ها 
برخ��ط  و ب��ر لحظ��ه ش��دند، آنچن��ان ک��ه میزان 
تراکنش های مالی در هر ثانیه به ارقام نجومی رسیده 
و همچنان سیر صعودی خود را طی می کند و می رود 
که نس��ل های آینده برخی کشورها ش��کل و شمایل 
اسکناس و سکه را از یاد ببرند و غیرقابل تصور نیست 
که در آینده ای نزدیک دیگر به چاپ اسکناس و ضرب 
س��که نیازی نباش��د و پول حقیقی در شبکه مجازی 
جریان یابد و روزی اس��کناس ها و مسکوکات را فقط 
بتوان به عنوان یک وسیله ابتدایی، ناکارآمد، پرهزینه، 
پر دردس��ر، خطرناک و ناق��ل ویروس ها و میکروب ها 
در موزه مش��اهده کرد تا آیندگان ببینن��د که ما چه 
می کشیدیم و چه می کشیم و به حالمان دل بسوزانند. 
در جاهای دیگر برای این سیل عظیم پول که سوار بر 
امواج الکترونیک شده و بر بال های تیز پرواز ماهواره ها 
فضای سایبری سراسر دنیا را درمی نوردند بسترهای 
مناس��بی فراهم کرده، آس��یب ها را کاهش داده و آن 
را نظم و نسقی بس��زا داده اند. نگارنده سال ها در دیگر 
کشورها از انواع کارت های اعتباری و دبیت کارت های 
قدیم و جدید اس��تفاده کرده و به اغ��راق حتی یک بار 
هم با هیچ اش��کالی مواجه نش��ده ام. خاطرم هس��ت، 
یک بار در یک جایی غی��ر از این جا برای پرداخت وجه 
ناچیز چند قلم موادغذایی کارت کشیدم و دو بار رمز 
کارت را اش��تباه وارد کردم. با این که کشیدن کارت و 
دو بار اش��تباه وارد کردن رمز چند ثانیه بیش��تر طول 

نکشید تلفن همراهم زنگ خورد. تماس از مرکز تلفن 
هوش��مند بانک صادر کنن��ده کارت بود. ن��وار صوتی 
گفت: »ش��ما دو بار رمز خود را اش��تباه وارد کرده اید 
اگر کارت شما به سرقت نرفته و خودتان رمز را اشتباه 
وارد کرده اید کلید 1 و اگر کارت ش��ما به سرقت رفته 
کلید...«. یک بار دیگر که به س��فر تقریباً دور و درازی 
رفتم و در شهری غیر از محل اقامت دایمی خود خرید 
کردم و کارت کش��یدم. به محض آن ک��ه رمز کارت را 
وارد ک��ردم تلفن همراهم زنگ خ��ورد. از مرکز تلفن 
هوشمند بانک صادر کننده کارت بود. نوار صوتی گفت: 
»شما در ش��هر... کارت کش��یده اید اگر کارت شما به 

سرقت نرفته و خودتان هستید کلید 1 و اگر...«. 
بانک های مدرن دنیا به تدریج که تعداد تراکنش های 
یک مش��تری افزایش پیدا می کند، برایش یک الگوی 
محل های خری��د و گردش و گذران��دن اوقات فراغت 
درس��ت می کنند و با انحراف از آن الگو، سامانه بانکی 
هشدار می دهد و به این طریق از آسیب های احتمالی 
به مشتریان ممانعت به عمل می آورند. مثاًل اگر کارت 
یک مش��تری که اهل رفتن به کلوپ های ش��بانه و یا 
کازینو نیس��ت و تراکنش های مالی وی نش��ان نداده 
است که تاکنون از کارت خوان چنین جاهایی استفاده 
کرده باش��د، به س��رقت برود و س��ارق از کارت خوان 
یک کازینو بخواه��د پرداختی انجام ده��د بالفاصله 
و قب��ل از پرداخ��ت هرگونه وجه��ی از صاحب اصلی 
کارت تأییدیه اخذ می کنن��د. در جاهایی که صندوق 
فروشگاه ها مس��تقیماً به دس��تگاه کارت خوان وصل 
است و صندوق دار مجبور نیست وجه خرید را به طور 
دس��تی به کارت خوان وارد کند، بانک برای مش��تری 
خود الگوی مصرف تعریف می کند.   ادامه درصفحه 17

محمدمهدی پورمحمدی

اناهلل و اناالیه راجعون
نماینده محترم ولی فقیه در جمعیت هالل احمر

حضرت آیت اهلل سیدعلی غیوری
درگذش�ت غم انگیز صبیه گرامي را ب�ه جنابعالي و خان�واده معززتان 
تس�لیت عرض مي كنیم و از درگاه خداوند ب�راي آن مرحومه محترمه 

آمرزش و براي بستگان صبر جمیل آرزومندیم.

روزنامه شهروند

حضرت آیت اهلل غیوري
نماینده محترم ولي فقیه در جمعیت هالل احمر و مجاهد راه اسالم

كل من علیها فان و یبقي وجه ربك ذوالجالل واالكرام
ضایعه درگذش�ت صبیه مومنه محترمه را تس�لیت عرض نموده و از 
درگاه ایزد متعال علو درجات آن مرحوم�ه و صبر جمیل و اجر جزیل 

براي حضرتعالي و سایر بازماندگان خواستارم.
 رئیس جمعیت هالل احمر
  دكتر محمد فرهادي

 حضرت آیت اهلل غیوری
» دامت برکاته«

نماینده معزز ولی فقیه در جمعیت هالل احمر و شهرری
با تاسف و تاثر وافر درگذشت صبیه گرامی حضرتعالی را تسلیت عرض 
نموده، از درگاه خداوند متعال جهت آن مرحومه، غفران و رحمت الهی و 

برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نماییم.

كاركنان و مسئولین حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر

جناب آقاي دکتر صادق لطفي
سركار خانم دكتر زیگرید لطفي  بانوي اندیشه و ادب،  یار و 

همراه  استاد دكترمحمدحسن لطفي  كه دانش سرشار خود را  
وقف حیات بخشیدن به صداي وجدان بیدار ادبیات ایران مي ساخت 

به جاودانگي پیوس�ت. بي ش�ك تنها، آنهایي كه ش�هروند جغرافیای 
فرزانگي هستند مي توانند كرانه هاي رنج و ستوه را پسِ  پشت نهند و  در 
اقلیم جاودانگي آرام گیرند. اكنون این گوشه دنج رنج،  خاموش است  و 

ما،  سوگوار آن روشنان ِ وجدانیم.

با نهایت تأثر و تأس�ف ضایعه درگذشت صبیه  محترمه را تسلیت عرض 
نموده  و از خداوند متعال درجات رفیع در بهش�ت اعال برای آن مرحومه 
مؤمنه و صبر  و  اجر  جمیل برای حضرتعالی و سایر بازماندگان آرزومندیم.

مصطفی ملکیان، حسین پایا، مریم عالامجد، شاهرخ تندروصالح، هادی حیدری  

دكتر  و حید قبادی دانا
رئیس سازمان جوانان هالل احمر

حضرت آیت اهلل غیوري
نماینده محترم ولي فقیه در جمعیت هالل احمر

اناهلل و انا الیه راجعون
با نهای�ت تأثر و تأس�ف درگذش�ت صبی�ه گرامیتان را تس�لیت عرض 

مي نمایم. ما را هم در این غم سترگ و جانکاه شریك بدانید.
دكتر سیداحمد موسوي
دبیركل جمعیت هالل احمر

جناب آقای دکتر سیدمحمد غیوری
درگذش�ت همش�یره مکرمه را به جنابعالی و خان�واده معزز 

تس�لیت عرض نم�وده، از درگاه خداوند منان ب�رای آن مرحومه 
مغف�وره علو درج�ات و جهت بازمان�دگان صبر جمی�ل و اجر جزیل، 

مسئلت می نماییم.
كاركنان و مسئولین حوزه نمایندگی ولی فقیه
در جمعیت هالل احمر

خبرخبرخبر
تسلیت مسئوالن دفتر مقام معظم 

 رهبری به نماینده ولی فقیه 
در جمعیت هالل احمر

مسئوالن دفتر مقام معظم رهبری درگذشت فرزند 
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر را تسلیت 

گفتند. 
حجت االسالم والمس��لمین محم���د محم���دی 
 گلپایگانی و حجت االسالم سیدعلی اصغر حجازی 
در پیامی درگذش��ت صبیه نماین��ده ولی فقیه در 

جمعیت هالل احمر را تسلیت گفتند. 
متن این پیام به شرح زیر است: 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
حضرت حجت االسالم والمس��لمین جن��اب آقای 

غیوری دامت برکاته
درگذشت تأثرانگیز فرزند گرامیتان را به جنابعالی  
و همس��ر و فرزندان و س��ایر بازماندگان محترم آن 
مرحومه تسلیت می گوییم و برای ایشان رحمت و 

غفران واسعه الهی مسألت می نماییم. 

جدیدترین شماره »ماه نو« منتشر شد

چهل وپنجمین شماره این نش��ریه با رویکردي 
جدید و در قالب روزنامه نگاري اجتماعي و همسو با 
چشم اندازهاي صلیب سرخ و هالل احمر منتشر شد. 
در این شماره گزارش��ي از فعالیت هاي تیم رباتیک 
هالل احمر و عملکرد شایس��ته  اعضاي این تیم در 
مس��ابقات جهاني برزی��ل، گفت وگوی اختصاصی 
ب��ا رئیس جمعی��ت هالل احمر غ��زه و مصاحبه با 
مدیر واحد مدیریت بح��ران هالل احمر غزه درباره 

امدادرساني زیر آتش جنگ و ... را می خوانید.

 بیانیه جمعیت هالل احمر
 در پی ارسال محموله بشردوستانه 

برای مردم مظلوم غزه
جمعیت هالل احمر همزمان با ارسال محموله  
کمک های امدادی به غزه بیانیه ای صادر کرد. در این 
بیانیه آمده است: »جمعیت هالل احمر جمهوری 
اسالمی ایران همسو با اهداف بشردوستانه و با اعالم 
فراخوان برای جذب کمک های مردمی، با توجه به 
همراهی مردم شریف و نوعدوست ایران اسالمی که 
همواره تکیه گاه و پشتیبان این جمعیت در نیل به 
اهداف خیرخواهانه هستند، محموله کمک های 
امدادی و دارویی خود را ب��ه وزن ۹۵ تن و به ارزش 
بیش از ۳۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال از مرز هوایی 
به کش��ور مصر ارس��ال کرد. جمعیت هالل احمر 
با تش��کر و قدردانی از مردم ش��ریف و نوعدوست 
کشورمان، همچنان آمادگی خود را برای دریافت 
کمک های نقدی برای کمک به مردم مظلوم غزه 

اعالم می کند.«

ساخت بزرگترین مرکز تحقیقات 
سرطان شناسی خاورمیانه در رشت

گروه جامعه|  ب��ار دیگر آلودگی ه��ای میکروبی نفس 
سواحل شمالی کش��ور را گرفت و از حد مجاز گذر کرد. 
پایش های سازمان محیط زیست در بهار امسال، حکایت 
از آن دارد که آلودگی میکروبی 16 ش��ناگاه در سواحل 
ش��مالی، چند برابر استانداردهاست و حد مجاز را پشت 
سر گذاشته است. نتایج پایش 61 شناگاه شمالی، نشان 
می دهد، آلودگی های میکروبی ۹ شناگاه در مازندران، 6 
شناگاه در گیالن و یک شناگاه ساحلی در گلستان، بیش 

از حد مجاز بود. 
داس��تان آلودگی ه��ای میکروب��ی آب های کش��ور در 
س��ال های اخیر، داس��تانی تکراری اس��ت که هر سال 
حواشی بس��یاری را با خود همراه می کند. حتی در سال 

۹۰ یک ش��ناگاه در مازندران را به دلیل باال بودن میزان 
آالیندگی تعطیل کرد و دو ش��ناگاه گیالن را هم تا مرز 

تعطیلی پیش برد.
 این بار، شناگاهی تعطیل نش��ده اما تعداد شناگاه های 
آلوده به طور چش��مگیری افزایش پیدا کرده اس��ت. در 
همین خصوص رئیس گ��روه آلودگی های خاص دفتر 
بررس��ی آلودگی های دریایی سازمان محیط زیست، به 
»ش��هروند« می گوید: »از مجموع ۳۹ شناگاهی که در 
بررسی های بهاره سازمان پایش شدند، ۹ شناگاه خزرآباد 
ساری، لیدو رامسر، شهرک ایزدشهر، انارور نوشهر، رادیو 
دریای چالوس، رویان، ایزدشهر، نور جدید و جمشیدآباد 

نشتارود، آلوده تشخیص داده شدند.«

فاضالب شهری و پساب های صنعتی، نفس سواحل شمالی را گرفت

   9 شناگاه در مازندران، 6 شناگاه در گیالن و یك شناگاه در گلستان عفونت های 
گوارشی و ریوی و ناراحتی های چشم، گوش و پوست ایجاد می كنند

 یورش میکروب ها 
به 16 شناگاه ساحلي

با حضور معاون برنامه ریزی رئیس جمهوری و پروفسورمجید سمیعی آغاز شد

 صفحه17

  صفحه16

سیاست

اقتصاد

هالل

با افشای تخلف های باورنکردنی واگذاری 
سهام عدالت به مردم اعالم شد

95 تن اقالم دارویی و زیستی بارگیری شد

 پیام تسلیت 
رهبر معظم انقالب 

در پی درگذشت 
 فرزند

 آیت اهلل غیوری

بی اعتباری 
 برگه های

  سهام عدالت 
تا اطالع ثانوی

ارسال کمک 
بشردوستانه 

جمعیت هالل احمر 
ایران به مردم غزه

    صفحه  2

   صفحه  4

   صفحه  15
 صفحه 19

 دنیا، مقهور
 قدرت والیبال ایران

شاگردان كواچ، آمریکا را هم   بردند

رنا
/ ای

ی 
مد

مح
ی 

تب
مج

س: 
عک

  

ویژه نامه
کوله پشتی

 ضمیمه رایگان
 امروز

پژوهشگر

اناهلل و اناالیه راجعون
نماینده محترم ولی فقیه در جمعیت هالل احمر

حضرت آیت اهلل سیدعلی غیوری


