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پذیرش آگهیهای ترحیم و تسلیت :پذیرشتلفنی37009999 - 37010:

مدیر یکی از پیام رسان های بومی مدعی شد:

آغاز تحرکات عرضه پول تلگرام در کشور

مدیر یکی از پیامرسانهای بومی از آغاز تحرکات
برای عرضه ارز رمز نگاری شده تلگرام ،موسوم به
«گرام»درکشورخبرداد.محسنغفاریدرگفتوگو
با تسنیم با اشــاره به جلسه رابــط تلگرام با برخی
کانا لدارهای ایرانی گفت :این روزهــا تحرکات
برای فروش گرام از طرف تلگرام شروع شده است و
مسئوالن کشور هم هیچ عکسالعملی در برابر این
اتفاق نشان نمیدهند.وی درباره احتمال عرضه
این ارز در پوستههای فارسی تلگرام اظهار کرد :هم
اکنون وضعیت فعالیت پوستههای فارسی تلگرام
نظیر "هاتگرام" و "تلگرام طالیی" بهگونهای است
که میتوانند به اطالعات کاربران دسترسی داشته
باشند ،برخی کانالهای مد نظرشان را حذف کنند
یا نظارتهایی از این دست داشته باشند که قطعا
در زمان عرضه گرام ،این نوع دسترسیها از سمت
تلگرام مسدود خواهد شد یا در نهایت ممکن است
نوعی  APIدر اختیار پوستهها قرار داده شود که قادر
به دسترسی اطالعات کاربران نباشد.

غفاری اذعان کرد :در آن زمان هم اتفاقی مانند
افتضاحی را که بر سر ثبتنام محصوالت سایپا
به وجود آمد و مردم به سایت فروش هجوم بردند
شاهد خواهیم بود و مردم برای خرید گرام از هر
طریقی که شــده فیلترشکن پیدا میکنند زیرا
دیگر بحث پول و سود مهم اســت.وی با اشاره به
این که عرضه گرام از طریق کانا لدارهای بزرگ
تلگرامی خواهد بــود ،خاطرنشان کــرد :روش
پرداختی توسط کــاربــران هم شبیه به پروتکل
 mtprotoاســت و هــر درگ ــاه اینترنتی ایرانی
میتواند مرکز خرید گرام باشد ،براین اساس هر
کدام از کانا لهای معروف میتوانند درگاهی از
بانک بگیرند و به تلگرام معرفی کنند تا گرام از
آن طریق عرضه شود .وی تصریح کرد :در آخرین
نسخه تلگرام و با وجود این که گرام هنوز عرضه
نشده ،درگاه پرداخت فعال شده و حتی خود ما
گزارش یک درگاه پرداختی داخلی را به معاون
وزیر دادیم و آن را بستند.

پذیرش اینترنتیwww.37010.ir :

رئیس سازمان زمین شناسی:

پدیده فرونشست  300دشت کشور را با مخاطره روبه رو کرده است

رئــیــس ســازمــان زمــیــن شناسی و اکــتــشــافــات معدنی کشور
گفت 300 :دشــت در  17اســتــان کشور بــا پــدیــده فرونشست
روبــه رو شــده انــد و ایــن مخاطره بــراثــر بــرداشــت بــی رویــه آب از
ذخایر زیرزمینی به وجــودآمــده است.به گــزارش ایرنا« ،راضیه
لــک» افـــزود :نمونه هــای فرونشست در دشــت نیشابور بــه 12
سانتی متر و در دشــت مشهد به  25سانتی متر افــزایــش یافته
و در ایــن زمینه  609محدوده مطالعاتی مشخص شــده اســت.
وی تصریح کــرد :بررسی مسائل فرونشست زمین در کشور بر
عــهــده س ــازم ــان زمــیــن شــنــاســی و اکــتــشــافــات مــعــدنــی اســت

و در ای ــن پیوند پــــروژه ای بــا اعــتــبــار انـــدک آغـــاز ش ــده اســت.
به گفته این مقام مسئول ،برداشت بی رویه از منابع آبی در وقوع این
پدیده تاثیرگذار است و قدیمی ترین موارد آن مربوط به فرونشست
دشت رفسنجان می شود که در سال  1346رخ داد.وی اضافه
کرد :چنان چه فرونشست زمین به بیش از چهار میلی متر برسد،
وضعیت بحرانی خواهد شد.راضیه لک خاطرنشان کرد :پدیده
فروچاله که به دلیل برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی اتفاق می
افتد ،با فرونشست تفاوت دارد و بیشتر در دشت های کشور با پدیده
فرونشستروبهروشدهایم.

راهاندازی اولین دانشگاه ویژه مادران در شهر ری
سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی از راه اندازی اولین مجتمع مادران
ایندانشگاهدرشهرریدرآیندهنزدیکخبرداد.بهگزارشدانشگاه
آزاد اسالمی ،محمدمهدی طهرانچی گفت :به منظور حفظ ارزش
مادرانمقررشدمجتمعمادراندرایندانشگاه ایجادشود.ویافزود:
مجتمعی که در آن عالوه بر کالس های دانشگاهی ،مهد کودک،

نیازهایمشاورهایو...وجودداشتهباشدووظیفهخطیرمادریمانع
رشدزنانکشورماننباشدکهنشاندهندهارزشقائلشدندانشگاه
آزاد اسالمی برای مقام زن است.طهرانچی اضافه کرد  :تاسیس
مجتمعمادرانوالزاماتآندرتماماستانهاپیگیریمیشودوپس
ازاین دردانشگاهآزاداسالمیمادربودنمانعدرسخواندننیست.

اخبار
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در مراسمی با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر نیرو صورت گرفت:

واگذاری  ۲۳پروژه آب و فاضالب به بخش خصوصی
روز گذشته  ۴۶پروژه بزرگ آب و برق کشور به ارزش
 ۲۴۳هزار میلیارد ریال برای سرمایه گذاری به بخش
خصوصی معرفی و قرارداد سرمایهگذاری  ۲۳پروژه آب
و فاضالب امضا شد .به گزارش تسنیم ،در این مراسم
با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر نیرو ،قرارداد
سرمایهگذاری  23پروژه آب و فاضالب شامل پروژههای
آ برسانی ،شیرینسازی و نمکزدایی ،ارتقای کیفی
آب شرب و سامانههای جمعآوری و تصفیه فاضالب
شهری امضا شد.
▪جــهــانــگــیــری :مــدیــری کــه اهـــل ریــســک نیست
وقت ملت را تلف نکند

در این مراسم معاون اول رئیس جمهور ضمن انتقاد از
عملکرد برخی مدیران گفت :مدیری که اهل ریسک
نباشد بهتر است برود در خانه اش بنشیند و وقت ملت
را تلف نکند ،بگذارد کسی بیاید که جرئت تصمیم
گیری دارد .به گزارش ایرنا ،اسحاق جهانگیری درباره
تهدیدات حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور
تصریح کــرد :یکی از ایــن تهدیدها با توجه به سابقه
فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی که در ایران وجود دارد،
نوعی تفکر چپ گرایانه است که اگر کسی پولدار شد
باید با او مبارزه شود .معاون اول رئیس جمهور تاکید
کــرد :اگــر میدان داری بخش خصوصی و همچنین
اجرای سیاست های کلی اصل  44قانون اساسی را که
رهبر معظم انقالب اعالم کردند ،پذیرفتیم ،معنایش
این است که بخش خصوصی هیچ سقفی برای پولدار
شدن نــدارد و به هر میزان که فعالیت و کار کند ،می

تواند دارایی داشته باشد و کسی حق ندارد به آن بخل
بورزد .وی با یادآوری این که اقتصاد ایران دولتی است
و رانت بسیاری در آن وجود دارد ،خاطرنشان کرد :عده
ای به نام بخش خصوصی فقط به دنبال رانت خواری
و سوء استفاده از فرصت های پیش آمده هستند ،این
افراد را باید از بخش خصوصی واقعی جدا کنیم .وی با
بیان این که برخی ارز رسمی کشور را برای وارد کردن
کاالهای مورد نیاز گرفتند و کاالیی وارد نکردند ،اظهار
کرد :این افــراد به ملت خیانت کردند و باید پاسخ گو
باشند و به دلیل این که سرمایه کشور را خارج کردند و
کاالی مورد نیاز را وارد نکردند و خسارت وارد کردند و
باید مجازات شوند.
▪وزارت نیرو به عنوان یک بدهکار آبرومند دست
فعاالن بخش خصوصی را میفشارد

همچنین در این مراسم رضا اردکانیان وزیر نیرو نیز
در سخنانی گفت :مشارکت فعاالنه بخش خصوصی
یک ضــرورت جــدی بــرای وزارت نیرو اســت به همین
دلیل وزارت نیرو به عنوان یک بدهکار آبرومند مجدد
صمیمانه دست تمامی فعاالن بخش خصوصی را به
گرمی میفشارد .وی افــزود :در تابستان امسال که
یکی از خشکترین سا لهای آبی نیم قرن اخیر بوده
است به مدد همین فضای همکاری موفق شدیم یکی
از پربازدهترین فصلهای گرم و پیک برق را با مشارکت
مصرف کنندگان و مردم پشت سر بگذاریم به نحوی
که موفق شدیم دو هــزار مــگــاوات در دوران اوج بار
صرفهجویی در مصرف داشته باشیم.
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