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یادداشت روز
بردیا عطاران
پژوهشگر سیاست گذاری و دیپلماسی عمومی

مذاکرات و زمان بندی  16ماهه
با اعالم موضع حسن روحانی رئیس جمهور و
گزارش محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و
مسئول تیم مذاکره کننده جمهوری اسالمی
در خصوص مــذاکــرات ایــران با چهار به عالوه
یک در خصوص برجام در شرایط فعلی به نظر
میرسد هرچند امید به رسیدن به توافق در
دولــت دوازده ــم همچنان منتفی نشده است
اما احتمال می رود این پرونده به دولت بعدی
موکول شده باشد.حال تحلیلگران گمانه های
مختلفی را مطرح می کنند که با توجه به شرایط
موجود احتمال خروج ایران از مذاکرات و ادامه
همکاری در قالب برجام در چهارچوب  ۴+۱و
خارج ماندن آمریکا در این زمره است همچنین
برخی از سناریوهایی که آمریکایی ها را با توجه به
شرایط خاص منطقه و عرصه بین الملل مجبور
به دادن تضمینی حتی جزئی کند تا در این

حالت آمریکا به برجام باز گــردد و ایــران نیز به
تعهدات برجامی خود عمل کند ،اما سناریوی
واقعی و ممکن در این زمینه عجله نکردن،رفتار
با طمانینه و خرید زمــان است تا طرف ایرانی
بتواند بر شرایط داخلی و منطقهای خود سوار
شود ،مکانیسم های تحریم را تا حد خوبی بی
اثر کند و در شرایط بهتری مذاکره کند .ایران به
خوبی می داند که کنگره آمریکا به احتمال زیاد
از دست دموکرات ها خارج خواهد شد و تا زمان
انتخابات کنگره فقط  16ماه وقت باقی مانده
است .به همین دلیل نمی خواهد توافق سستی
را با طرف آمریکایی امضا کند .ایــران شرایط
خاص و توفانی تحریم را گذرانده و در حال ایجاد
تثبیت شرایط موجود است .به همین دلیل دولت
جدیدی که عالوه بر جنبه گفتمانی تمایل به
ایجاد تمایز با دولت قبلی دارد تا راه آن ها را تکرار
نکند و به قرارداد ضعیفی تن ندهد ،باید مولفه
هایی را برای ایجاد تغییر در نظم کنونی منطقه
و مناسبات اقتصادی و امنیتی خود در منطقه
شکل دهد .به همین دلیل تا کنگره و دولت آمریکا
همسواست و قصد افزایش حداکثری فشارها
را نــدارد باید از این فرصت برای بهینه کردن و
آمادگی برای دور بعدی مذاکرات استفاده کرد و
کارت های بیشتری در دستان مذاکره کنندگان
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قرار داد.این مناسبات و ابزارسازی برای ایجاد
مذاکره ای خوب شامل فشارهای منطقه ای
سخت و نیمه سخت به نیروهای آمریکایی در
سوریه و عراق در راستای استراتژی کالن ایران در
منطقه با عنوان اخراج نیروهای آمریکایی است.
فشار ایران در حوزه منطقه ای کامال به نفع جبهه
مقاومت تحلیل می شود چرا که به نظر می رسد
در شرایط فعلی طرف آمریکایی به سرعت قصد
فیصله دادن و ایجاد موازنه ای هوشمند در منطقه
دارد و تالش می کند از منطقه غرب آسیا خارج
شود .استفاده از کارت مقصر جلوه دادن آمریکا
در به بن بست رساندن مذاکرات جهت ادراک
ســازی بــرای طــرف چینی و روســی بسیار حائز
اهمیت است چرا که در صورت ترک مذاکرات
هزینه هــای طــرف تــرک کننده را بــرای جامعه
جهانی افزایش و فشارهای اقتصادی را به ایران
کاهش می دهــد.در جمع بندی مخاطب را به
اهمیت فرصت به وجود آمده  16ماهه انتخابات
کنگره در آمریکا که به احتمال زیــاد جمهوری
خواهان برسر کار خواهند آمد توجه می دهیم،
اگر جمهوری اسالمی ایــران می خواهد برای
شرایط ویژه فشارهای آمریکایی ها آماده باشد
باید برای تحقق توافقی بهتر و پایدارتر از برجام به
ابزارسازی در سطح بینالمللی اقدام کند.

حجتاالسالم علی حکیمی دار فانی را وداع گفت
حجتاالسالم والمسلمین علی حکیمی ،قرآن
پژوه و از مولفان دایرةالمعارف «الحیات» صبح
دیــروز ،در  ۷۸سالگی در مشهد درگذشت .به
گزارش ایسنا ،حجتاالسالم والمسلمین علی
حکیمی ،متولد  ۱۳۲۲در مشهد بــود .او پس
از گذراندن دوران ابتدایی و در  14سالگی ،به
منظور آموختن علوم اسالمی به مدرسه عالی
نواب رفت .علی حکیمی دوران تحصیل خود را
نزد استادانی همچون ادیب نیشابوری ،آیتا...
حــاج میرزا احمد مــدرس ،آیـــتا ...حــاج شیخ
مجتبی قزوینی و آیتا ...وحید خراسانی گذراند.
او برادر عالمه محمدرضا حکیمی بود .از جمله
کارهای ماندگار این استاد حوزه علمیه ،میتوان
به مشارکت در تألیف دایرةالمعارف «الحیات»
همراه با بــرادر خود محمدرضا حکیمی اشاره
کرد .این دایرةالمعارف ،مجموعه  ۱۲جلدی

به زبــان عربی ،نوشته محمدرضا،
علی و محمد حکیمی اســت که
نگارش آن از ســال  ۱۳۵۳آغــاز و
آخــریــن جلد آن در ســال ۱۳۹۴
منتشر شد .نویسندگان هدف خود
را از نگارش ایــن دایرةالمعارف،
ارائـــه سیمای اس ــام و تشیع ،بر
محور عدالت اجتماعی و آزادگــی
فردی برشمرده و منبع اصلی خود
را قرآن و حدیث دانستهاند .طبق
گزارش ایرنا به نقل از رئیس روابط عمومی حوزه
علمیه خراسان ،پیکر مرحوم حجتاالسالم علی
حکیمی ،امروز در مشهد تشییع می شود .تولیت
آستان قدس رضوی در پیامی درگذشت عالم
ربانی،حجتاالسالموالمسلمینعلیحکیمیرا
تسلیت گفت .در پیام حجتاالسالم والمسلمین

احمد مروی آمده است:حجت االسالم حکیمی
عمر شریفش را در راه کسب و نشر معارف نورانی
اهل بیت سال ما. ..علیهم سپری کرده بود و از
استادان بزرگی چون مرحوم آیتا ...حاج شیخ
مجتبیقزوینیوحضرتحافظیان(ره)بهرههای
سلوکی و معنوی وافر برده بود.

سناریوی هالیوودی علیه ایران

خطیب زاده در واکنش به اتهام آمریکا درباره تالش برای آدم ربایی در این کشور :ارزش پاسخ گویی ندارد
پلیس فدرال آمریکا  FBIمدعی شده چهار ایرانی
مدتی پیش میخواستند یک روزنامهنگار ایرانی
 آمریکایی را از خانهاش در بروکلین نیویورکبدزدند و با قایقهای تندرو از راه دریا به ونزوئال
منتقل کنند! نقشه بعدی بازگرداندن این فرد
به ایران با توجه به وجود روابط خوب کاراکاس
با تهران بوده است.به نوشته فرارو،بنابر بیانیه
وزارت دادگستری آمریکا ،این افراد دست کم از
ژوئن  ۲۰۲۰در حال طراحی برای ربودن مسیح
علینژاد و انتقال او به ایران از مسیر ونزوئال بودند
و در این مدت منزل مسیح علینژاد و اطرافیان او
را با تجهیزات عکسبرداری و فیلم برداری تحت
نظر داشتند.نکته جالب این که فرد متهم به این
اقدام هم اکنون با وثیقه در آمریکا آزاد است ! با
این حال،سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت

امور خارجه گفت :این ادعای جدید دولت آمریکا
که دشمنی آشکار و پنهانش با ایــران بر کسی
پوشیده نیست ،آن قدر بیپایه و مضحک است که
واقعا ارزش پاسخ گویی ندارد .اولین بار نیست که
آمریکا به این قبیل سناریوسازی های هالیوودی
که تنها هدف آن احیای ناامیدانه مهره های
سوخته و بی ارزششده خود است ،مبادرت می
ورزد.همزمان نورنیوز نوشت :بیانیه افبیآی و
موجسواری علینژاد بیش از آن که نشانگر توان
اطالعاتیپلیسفدرالآمریکاباشد،بیانگرضعف
و ناتوانی شدید آن ها و گواهی بر این حقیقت
است که آمریکا به چنان استیصالی دچار شده که
بههرابزاریحتینابودیحیثیتافبیآیچنگ
میزند تا شاید بتواند سیاست فریب مخاطبان و
جوسازی علیه ایران را اجرایی کند .این جوسازی

برای مظلو منمایی و سناریوسازی علیه ایران
به نــام فــردی صــورت میگیرد که ارتباط او با
وزارت خارجه و سرویس اطالعاتی آمریکا و رژیم
صهیونیستی بر همگان آشکار است ،چنان چه
بهمن سال  ۹۳جایزه ویژه زنان را از دست «آلفرد
موسی» رئیس صهیونیست سازمان «یو.ان.واچ»
در ژنو دریافت کرد .دولت بایدن با پذیرش ریسک
ورود به چنین نمایش مضحکی ضمن آن که به
طورآشکار خود را در برابر نهادهای اطالعاتی
ایــران دســت بسته نشان داده ،اعتبار وزارت
دادگستری و پلیس فدرال خود را خرج مهرهای
کرده که حتی ضدانقالب خارجنشین نیز دیگر
از او عبور کرد هاست و امیدی به نمایشهای
بیمحتوا و غیرقابل باور او برای تاثیرگذاری بر
افکار عمومی ایران ندارد.

رئیس جمعیت هالل احمر پس از حاشیه های صدور حکم ماموریت برای یکی از بستگانش :باجناقم را در
بیمارستان دبی مسئول کردم تا به من گزارش بدهد
رئیس جمعیت هالل احمر با ارائه توضیحاتی
درباره حواشی صدور ویزای دبی برای خودش،
صــدور حکم مأموریت بــرای باجناق خــود در
بیمارستاندبیراتأییدکرد.طیچندروزگذشته
فرهیختگان طی گزارشی مدعی شد«:کریم
ن سال گذشته و پس از گذشت
همتی که فروردی 
دور های طــوالنــی از نابسامانی در جمعیت
هال لاحمر کشورمان ،با حکم رئیسجمهور
رسما با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
خداحافظی کرد و بر صندلی ریاست جمعیت
هال لاحمر کشورمان نشست؛ اما مدتی است
با برخی اقــدامــات عجیب ،موجبات شگفتی
بسیاری را فراهم آورده و عزمش را برای شگفتی
بزرگتری جزم کرده است» .
بهادعایاینگزارشازجملهنخستینتصمیمات
عجیب وی ،صدور حکم ماموریت خارج کشور
برای «م.م» ،یکی از مدیران جمعیت هاللاحمر
در یکی از شهرهای غربی کشورمان است که اگر
بدانیم با همتی نسبت سببی دارد و باجناق وی
است ،عجیب به نظر میرسد ،اما عجیبتر آن
جاست که بدانیم این فرد با نزدیک به ۳۲سال
سابقه کــاری ،در آستانه بازنشستگی است،
حــال آن که حکم ماموریت صــادره بــرای وی،
سهساله است! از آن مهمتر ،مقصد وی کشور
امارا تمتحده عربی در آ نســوی خلیجفارس
است ،درحالیکه این فرد اساسا به زبان عربی
و حتی انگلیسی آشنایی ندارد .نکاتی به غایت
عجیب که موجب میشود ،این سوال پیشروی

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••نان را گران کنید .قایم باشک بازی الزم
نیست! ما به گرانی عادت کرده ایم!
•• ایــن مسئوالن بیایند و اعــام کنند که
دقیقا چه کار می کنند؟ نمی توانند صف
نان را جمع کنند ،این هم از مرغ که دوباره
شلوغ شده .برق هم که بیشتر از زمان وصل
شدنش ،قطعه .نمی دانیم از گرانی شیر
بگوییم یا شوینده و بهداشتی؟ نمی دانیم از
قیمت برنج و خوراکی ها بنالیم یا خودرو و
اجاره خانه و !...
•• ایــن که در زمــان کرونا میزان ازدواج ها
افزایش داشته یعنی برخی پدران و مادران
عروس خانم و آقا داماد! اگر شما از خواسته
های غیرمنطقی تان کوتاه بیایید ازدواج ها
بیشتر می شود و جوان ها به عشق و عالقه
شان میرسند.
•• آقای روحانی وعده هایتان شیرین بود ولی
کارنامه تان در بــورس تلخ تر از زهر بود که
زندگی ما و آینده فرزندانمان را نابود کرد.
•• آقایان! شما وضع معیشت رو درست کنید،
مــردم خودشون همدم پیدا میکنند .الزم
نیست شما براشون اپلیکیشن همدم و سایت
های همسریابی راه بیندازید.
••اول سجاد قیمت مرغ را زده  ۲۴۹۰۰اما
می فروشن  ۲۷تومان! کسی به فکر هست؟
بدترین نانوایی ها هم این روزها شلوغه! آقای
رئیسی کجایی!
••همه از مشکالت قطع بــرق می نالند اما
واقعا کسی نمی دانــد که ما چند سال برق
عراق و افغانستان را تامین کرده ایم و هنوز
نتوانستهایم ریالی ازشون پول بگیریم!
••حتی اگر به انــدازه کافی واکسن داخلی
و خارجی کرونا هم داشته باشیم بــاز هم
چون مثل تمام امور دیگرمان آن قدر گرفتار
کاغذبازیواقعیومجازی،تشریفاتولوکس
گرایی  ،صحبت کردن های بی فایده  ،حاشیه
گرایی و تنبلی هستیم که تا واکسیناسیون
را به سرانجام برسانیم کار از کار گذشته و
فرصت های طالیی را از دست داده ایم .
•• ایــن رئیس اداره کــار ،خــوابــه؟ چــرا وقت

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

قرارداد بستن کارگرها یک مامور نمی فرسته
ببینن چه خبره؟
••همین روزهاست که شرکت های خدماتی
هم آزم ــون استخدامی بــگــذارن! ایــن قدر
ادارههای دولتی از این طریق درآمد به جیب
زدن به تازگی کارخانه  ...هم برای خودش
آزمون استخدامی برگزار کرده! نمی دانم
چه تعداد نیرو الزم دارد؟ آیا نظارتی هست؟
••اون هایی که مسبب این گرانی و تورم شدند
نباید دغدغه کاهش ازدواج و جمعیت را
داشته باشند.
••در روزهای باقی مانده ریاست جمهوری
لطفا یک نفر بیاد جوابگوی ما باشه .قرار
بــود ما واکسن صــادر کنیم .چــرا واکسن
زدن را سیاسی می کنین؟ ایــن سالمت
مردمه و این جون مردم بی پناهه که برای
یک واکسن به یک کشور دیگه پناه میبرند.
تمام مسئوالن سرشون رو بــاال بگیرن.
التماس دعا و تفکر!
••آقــای رئیسی به داد ما کارگرها برس که
زیر این گرانی ها له شدیم .چرا کسی ما رو
نمیبینه؟ بدبختی ما رو درک نمی کنه؟ به
خدا روم نمی شه برم خونه همیشه بدهکارم.
آخه این اوضاع تا کی ادامه داره؟
••جاده سبزوار به مشهد واقعا خرابه و در شان
مردم این دیار نیست که ساالنه میلیون ها زائر
گذر می کنن.
••از س ــت ــاد کـــرونـــا و ســـازمـــان سنجش
خواهشمندیم آزمــون وکالت کانون رو که
جمعه است برگزار کنند و بــرای بار چهارم
تعویق نکنند .داوطلبان با مشکل عصبی
مواجه شده اند .رحم کنید.
••آقــای عطار حاال گــران فروشی می کنی،
حرفی نیست چرا به جای پودر دارچین ،خاک
اره مخلوط به مــردم عرضه می کنی؟ پودر
دارچین خریدم مزه واقعی نداره.
م که بدهیایرانرا
ی متاسف 
ی کر ه جنوب 
••برا 
ن را مسدود کرد ه است!
نمی دهدو پولایرا 
••دلم برای روزنامه خراسان می سوزد! آن
حرف هایی را که از زبان مردم گفته میشود

کار و اقامت برای مدیران هالل احمر از گذشته
مرسوم بوده است که البته بنده به هیچ عنوان از
ویزای اقامت استفاده نکردم و تنها یک بازدید دو
روزه از بیمارستان داشتم اما هیچ درخواستی را
مبنی بر ویزای اقامت نداشته و نخواهم داشت و
دیگر هم به این کشور سفر نخواهم کرد .همتی
افــزود :ویزای صادر شده برای بنده نیز ویزای
کــاری بــوده و به هیچ عنوان درخواستی برای
ویــزای اقامت نداشتم که البته طبیعی است
در این ایــام که بحث تغییرات مطرح میشود
بخواهند با چنین اخبار و شایعاتی مسائلی را
مطرح کنند.

نمابر05137009129 :

نمی تــوانــد بگوید و حــرف هــا را سانسور
میکند .حق دارید چون نان شما هم قطع
می شود.
••دیشب بــرای خرید گوشت گوسفند به
قصابی ...در آزادشهر که مدت هاست از آن
جا خرید می کنم و مورد اعتمادم بوده مراجعه
کردم .این که چرا مانند همه قصابی ها ابتدا
گوشت را وزن نمی کنه برام سوال بود و دیشب
درخواست کردم اول ران گوسفندی را وزن و
سپس خرد کند که با مخالفت ایشان مواجه
شدم و تازه فهمیدم ایشان همزمان با خرد
کردن گوشت ،بدون اطالع مشتری مقداری
چربی اضافه می کنه و در پاسخ به درخواست
بنده از عقب مغازه یک عدد ران پرچربی آورد
و گفت قیمت تابلو مربوط به این ران است!
••خدا را شکر آمار ازدواج نسبت بهسالقبل
در کشور افزایشیافت!
•• ایــن دخترهایی کــه از االن قمه کشی
میکنن وقتی به مرحله عروس و مادرشوهر
شـــدن بــرســن دیــگــه پــشــت ســر هــم حــرف
نمیزنن ،همون دقیقه اول ،قمه می کشن!
•• بعضی از مالکان در تمدید اجاره ۲۵درصد
اعمال نمی کنند .مالک ما اجاره جدید را یک
و نیم برابر افزایش داده است .حق اعتراض
هم نداریم .چون ما را جــواب می کنند که
ملک مان را الزم داریم و اعالم می کنند که
بنگاهی می گوید تخلیه کنند و سه برابر
اجــاره می دهیم .بعضی از بنگاه ها عامل
گرانی هستند.
•• در جواب کسانی که بخش ورزشی روزنامه
رو طــرفــدار استقالل مــی دانــنــد باید بگم
همه مملکت از باال تا پایین از پرسپولیس
طرفداری می کنند ،حاال به خاطر چهار تا
مطلب میخواین همین تک روزنامه حقیقت
گو را تخریب کنید؟
•• از هــمــه اون هــایــی کــه تــو بــچــگــی ازم
میپرسیدن «مامانت رو بیشتر دوست داری
یا بابات رو؟» حالم به هم می خوره .چطوری
می تونید یک بچه کوچولو رو تو همچین
شرایطی قرار بدین؟

سفیر ایران در روسیه :پیشنویس توافق نامه جدید تهران-مسکو آماده است
کاظم جاللی سفیر کشورمان در فدراسیون
روسیه در برنامه گفت وگوی ویژه خبری ،گفت:
ایــران در سال  ۲۰۰۱قــراردادی  ۲۰ساله را
با روسیه امضا کرد و در مجلس هم به تصویب
رسید و مقرر شد اگر یکی از دو کشور نسبت به
قراردادوتمدیدآنمطلبیدارندیکسالقبلاز
اتمام مطرح کنند ،در غیر این صورت هر  ۵سال
یکبار تمدید خواهد شد .وی افزود :این قرارداد
االن به شکل خودکار  ۵سال تمدید شد و در
نامهای که مقام معظم رهبری به پوتین نوشتند

و پاسخی که پوتین داد موضوع بر این است که
این قرارداد را به بیش از دو دهه یا بیشتر کنیم.
به گزارش مهر،سفیر ایران در روسیه با اشاره به
اینکهاینقراردادیکموافقتنامهاستوحتم ًا
به تصویب مجلس نیاز دارد ،تاکید کرد :برنامه
بر این اساس است که پیش نویس این توافق
نامه توسط جمهوری اسالمی ایران تهیه شود
که در سفارت جمهوری اسالمی ایران چند ماه
برای این موضوع وقت گذاشتیم و پیش نویسی
را تهیه و به وزارت امور خارجه کشورمان ارسال

چگونگی تحقق بانکداری الکترونیکی درگفت وگو با معاون
فناوری اطالعات بانک دی

بانکداری روی امواج تغییر

جنجالباجناقهادرهاللاحمر!

شنونده قــرار گیرد که
هــدف از ایــن ماموریت
ســهســالــه و پــرهــزیــنــه
چیست؟
در ادامـــه ایــن گــزارش
آمـــده اســـت :نکتهای
کــه بــایــد بــه آن توجه
کنیم اینکه در امارات
چیزی به نام درخواست
اقامت نــداریــم ،همین
کــه یــک شخص ویــزای
کــار درخــواســت کند و
موافقت بشود ،ویــزای
سهساله همراه با کارت
ملی امــارات را دریافت
میکند که به آن مجوز
اقامت گفته میشود.در همین حال کریم همتی،
رئیس جمعیت هالل احمر در نشست خبری روز
گذشته اش گفت :گفته شده که باجناق بنده
آقای ملک میرزایی یکی از چهار نفری است که
در بیمارستان دبی مشغول فعالیت است که
درباره باجناقم باید بگویم این فرد نیز کارمند
هالل احمر بوده و  24سال سابقه مدیریتی دارد
و انتصاب وی نیز در این بیمارستان برای نظارت
بر فعالیت بیمارستان و ارائه گزارش دقیق به
بنده بوده است وی در پاسخ به سوال خبرنگار
تسنیم درباره درخواست ویزای اقامت در امارات
و دبی توسط خودش اظهار کرد :صدور ویزای

حرف مردم

زمــــا نزاده ،در خصوص محصول جدید
بانک دی میگوید« :جتدی «فرایندگرا»
اســت؛ یعنی زیرساخت و پلتفرمی آماده
شده که میتوانید هر سرویس دیگری اعم
از سرویس بانکی یا غیر بانکی را بهصورت
فرایندی در دل آن تعریف و برنامهریزی
کنید یــا ب ـهصــورت ویجت ( )widgetبه
آن اضــافــه کنید .ایــن مهمترین قابلیت
موبایل بانک جتدی ماست که بهراحتی
همهچیز را میتوان به آن اضافه کرد.شیوع
بیماری کرونا در دنیا اگرچه تجربهای
تلخ برای انسا نها بود اما دریچها ی تازه
بهسوی خدمات الکترونیک باز کــرد؛ به
ویژه در کشورهای درحالتوسعهای چون
ایــران که رونــد تبدیل خدمات حضوری
به غیرحضوری در آ نهــا بهکندی پیش
میرفت .لزوم حفظ فاصله فیزیکی برای
مصون ماندن از ویــروس کرونا باعث شد
تا خدمات با جهشی بهسوی الکترونیکی
شدن ،گام بردارند.با شروع این همهگیری
در ایران ،بانکها اولین نهادهای اقتصادی
درگیر بودند که به رغــم پیشگامیشان
در عــرصــه خــدمــات غــیــرحــضــوری ،بیش
از دیــگــر نــهــادهــا بــه ل ــزوم ارائـــه خدمات
الکترونیک به مشتریان خود پی بردند.
بانکها آلودهترین مکان به ویروس کرونا
شناخته شدند و همین امــر سبب شد تا
مشتریان به خدمات الکترونیک و بانکها
به بانکداری الکترونیک رغبت بیشتری
نشان دهند .بانکها که تا چند ماه پیشتر
از آغاز همهگیری کرونا در ایران با چالش
عدم استقبال مشتریان از رمز پویا مواجه

شــد ه بــودنــد ،حــاال با مشتریانی سروکار
داشتند که گوشیهای هوشمند بخشی از
کار ،تحصیل و فعالیتهای روزانهشان را
شکل میداد و دریافت خدمات الکترونیک
بخشی از مطالبه آ نهــا بود.حاال بیش از
یک سال است که نقلوانتقال بینبانکی،
واریز پول بهحساب ،دسترسی به اطالعات
حساب و پرداخت قبوض از طریق خدمات
الکترونیکی بــانـکهــا انــجــام مـیشــود.
برخی از بانکها در این امر پیشگا مترند
و پــنــجــرههــای تــــازهای را در بــانــکــداری
الکترونیکی گشودهاند .اتفاقی که گریزی
از آن نیست .محمود زمـــا نزاده ،معاون
فناوری اطالعات بانک دی در گفتوگو
با راه پــرداخــت میگوید« :میدانیم که
عموم مشتریان با موبایل کار میکنند و
با شیوع ویــروس کرونا صنعت بانکداری
دیجیتال رو به رشد اســت .از سوی دیگر
بانکها همواره در معرض ازدحام مشتری
و شیوع بیماری بــود هانــد پس مسئولیت
بانک اســت کــه مشتریان را بــه خــارج از
شعبه هدایت کند».احراز هویت و افتتاح
حساب غیرحضوری از اقدامات بانک دی
در راستای هدایت مشتریان به خــارج از
شعب بانک بوده و این خدمات را از طریق
موبایل بانک «جـــتدی» بــه مشتریانش
ارائه کرده است .موبایل بانکی که در نگاه
اول به نظر مثل همۀ اپلیکیشنهای بانکی
دیگر که برای تراکنش استفاده میشوند،
ساده میآید ،اما معاون فناوری اطالعات
بانک دی میگوید که این موبایل بانک
قابلیتهای خاصی دارد.

کردیم و در نهایت پس از جمع بندی در داخل
کشور این پیش نویس را به طرف روس میدهیم
تا آن ها هم بررسی کنند و مذاکرات انجام و در
نهایت در دولت و مجلس تصویب شود .جاللی
دربــاره ویژگیهای این توافق نامه هم افزود:
بهدلیل این که موافقت نامه قبلی  ۲۰سال از
عمرش میگذرد نیاز بود که با توجه به شرایط
جدید منطقهای و بین المللی و همچنین روند
توسعهای در ایران و روسیه نوین متن توافق نامه
بر این اساس نگاشته شود.

توضیحات پلیس درباره فیلم
برخورد با سگگردانی
سرکالنتر دوم پلیس پایتخت با اشاره به فیلم
منتشر شده در فضای مجازی درباره برخورد با
سگگردانی توضیحاتی داد.به گزارش فارس
سرهنگ آذین سرکالنتر دوم پلیس پیشگیری
فاتب در واکنش به انتشار فیلمی در فضای
مجازی مبنی بر برخورد ماموران کالنتری با
سگ گردانی اظهار کرد :در موضوع فوق با توجه
به تماس تلفنی شهروندان ،گشت کالنتری
 140شهرک گلستان در محل حضور یافته و پس
از تذکر لسانی ،افسر گشت ،با برخورد نامناسب
صاحب سگ مواجه شــده و در ادامــه به علت
فحاشی صاحب سگ ،متاسفانه سرباز گشت
کالنتری رفتار غیر حرفه ای داشته است.وی با
بیان این که این موضوع در حال بررسی است
خاطرنشان کرد :در پی مطالبات و درخواست
بسیاری از شهروندان در تماس با سامانه 110در
خصوص برخورد با موضوع سگ گــردانــی ،با
توجه به این که نگهداری سگ در مجتمع های
مسکونی موجبات آزار و اذیت سایر سکنه را در
پی داشته و همچنین حضور سگ ها در پارکها
گاهی موجب احساس ناامنی و وحشت برای
کودکان بــوده؛ از این رو طرح برخورد با سگ
گردانی در دستور کار پلیس پایتخت قرار گرفته
است.

