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چاپ اول

 zتیترهایامروز

درعصردیجیتالکهازخریدوآموزشگرفتهتادرمانوسفربه
اینترنتگرهخورده،هکرهاومجرمانسایبرینیزفرصتراغنیمت
شمردهوتالشمیکنندتاازاینوضعیتبیشترینبهرهراببرند.
کارشناسانحوزهسایبریتخمینمیزنندکهتاسال2025میزان

خسارتجرایمسایبریبهحدود10تریلیوندالربرسد.

 بـــــرای مطالعه متــــن کامل این 
خبر و سایــــــر اخبـــــار به این 

نشـــانی مراجـــعه کنید.

سازمانهواشناســـیازنفوذتودههوایسردازامروز
)سهشـــنبه(بـــهشـــرق،شـــمالشـــرق،غرب،شـــمال
غـــربودواســـتانگلســـتانومازنـــدرانخبـــردادو
بـــاپیشبینـــیکاهـــشدماتـــا15درجـــهوپیشبینی
افزایشمصرفمنابعانرژیبویژهبرقوگاز،یخبندان
ولغزندگـــیجادههـــاواحتمـــالخســـارتبـــهصنعت
کشـــاورزیبرایبرخیاستانهاهشدارسطحنارنجی

صادرکرد.
۳ استان پرخطر درپی ورود سامانه بارشی

رئیـــسمرکـــزملـــیپیشبینـــیومدیریـــتبحـــران
مخاطراتوضعهواازپیشبینیوقوعســـیلدرسه
استانبوشهر،فارسوخوزستاندرپیورودسامانه

بارشـــیبهکشـــورخبرداد.
صادقضیاییاناظهارداشـــت:دوســـامانهبارشی،
کشـــورراتحـــتتأثیـــرقـــرارمیدهـــدواحتمـــال
آبگرفتگـــیمعابـــرومشـــکالتیازایـــنقبیـــلرادر
اســـتانهاییماننـــدبوشـــهر،جنـــوبخوزســـتان،
جنـــوبکهگیلویـــهوبویراحمـــد،جنـــوبفـــارسو
بخشهایـــیازکرمانایجـــادمیکنـــد.امـــاعمـــده
بارشهـــایایـــنســـامانهبهصورتبرفاســـتکه
دراســـتانهاییمانندچهارمحالبختیاری،فارس،
اصفهـــان،یزد،کرمان،خراســـانجنوبی،خراســـان

رضـــویرخمیدهـــد.

کشاورزان و باغداران مراقب محصوالت شان باشند
سازمانهواشناسیکشورنسبتبهاحتمالخسارت
بـــهمحصوالتوادواتکشـــاورزیبراثـــرنفوذهوای
ســـردوکاهش8تـــا10درجهایدماهشـــدارنارنجی
صادرکرد.ســـازمانهواشناسی،تسریعدربرداشت
گلنرگسوذرتدانهایدراســـتانایالم،تسریعدر
برداشـــتپرتقـــالومحافظتازمزارعســـیبزمینی
اســـتانکرمان،تســـریعدربرداشـــتپرتقالاســـتان
سیستانوبلوچســـتانوگوجهفرنگیاستانبوشهر
ومحافظتازصیفیجاتشـــمالاســـتانخوزســـتان

دربرابـــرکاهشدمـــاراالزماعالمکرد.
تعطیلی ۳ روزه دستگاه های اجرایی و مراکز 

آموزشی گلستان  
درپـــیورودمـــوجســـرماوبهمنظـــورمدیریتمصرف
گاز،تمـــاماداراتومراکزآموزشـــیاســـتانگلســـتانبه
استثنایمراکزدرمانی،امدادیوانتظامیبهمدتسه
روزدرفاصلـــهروزهای20تا22دیماهتعطیلخواهند
بود.براســـاساعـــالمحاجـــیگلدیکـــر،معاونتوســـعه
مدیریتومنابعاســـتاندارگلستان،دراینمدتتمام
اداراتومراکزآموزشیاستانبهصورتدورکارخواهند
بودوبانکهانیزصرفاًدوشـــعبهدرمرکزاستانویک
شـــعبهدرشهرســـتانهابـــاهماهنگیدبیرکمیســـیون

هماهنگیبانکهایاســـتان،دایرهستند.

باوجـــودذخیـــره25۹میلیـــونمترمکعبی
آبدرســـدهایپنجگانهتهـــران،86درصد
ظرفیتمخازنسدهایتهرانخالیاست.
بهگـــزارشتســـنیم،برداشـــتآبازمنابع
زیرزمینیافزایشداردودرمنابعســـطحی
نیزباافـــت77درصدیذخایرآبینســـبت
بهزمانمشـــابهســـالقبلمواجههستیم.
درحالحاضرباوجودذخیره25۹میلیون
مترمکعبیآبدرســـدهایپنجگانهتهران،
86درصـــدظرفیتمخازنســـدهایتهران

خالیاست.

مصطفیقمـــریوفامدیرکلروابطعمومی
بانکمرکزیاعالمکرد:پرداختتسهیالت
بانکیبهمتقاضیاندرشبکهبانکیبانرخ
سودمصوبقانونیهمچنانادامهدارد.

ایندرحالیاستکهبرخیرسانههاازتوقف
پرداخـــتوام18درصـــدیدربانکهـــاوآغـــاز

پرداخـــتوام25درصدخبردادند.
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پیدا شـــدن کاپشـــن بچگانه در خانه زوج جوان، 

ســـرنخ افشـــای راز قتل پـــدر خانواده به دســـت 

همســـرش و مرد همســـایه شد.
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 مزاحمان تلفنی 
مانع انجام  6000 مأموریت 

اورژانسی شدند

تمدید مهلت ثبت نام 
محصوالت ایران 

خودرو تا 25 دی ماه

با هزینه 800میلیون یورویی

راه آهن »رشت-آستارا« 
تکمیل می شود
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ان
ایر
/
ان
طری

مع
ضا

ا:ر
سه

عک


سازمان هواشناسی هشدار داد

کاهش دما تا ۱5 درجه در شرق، غرب و شمال کشور  سدهای تهران تنها 
۱4 درصد آب دارند

 توقف پرداخت وام
۱8 درصد تکذیب شد

ســـایتفروشگروهصنعتـــیایرانخودرو،
روزیکشنبه،همزمانباآغازچهلودومین
فـــروشفوقالعـــادهمحصوالتایـــنگروه
صنعتـــی،دچـــاراختاللشـــدومتقاضیان

امکانورودبهســـایترانداشـــتند.

افزایش نیافتن قیمت 
 حامل های انرژی 

در بودجه سال آتی
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عضوکمیسیونانرژیمجلسشورای
اســـالمیگفت:دربودجهســـال1402
حاملهـــایانـــرژیازجملـــهبنزیـــن،
گازوئیلوگازافزایشقیمتنخواهند

داشت.

 افشای راز قتل پدر
با پیدا شدن کاپشن بچگانه
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تاریخ سازی حسین وفایی 
مقابل مارک سلبی

رهبرمعظمانقالباسالمیروزگذشته
)دوشـــنبه(درسالروزقیامتاریخیمردم
قـــمدر1۹دی1۳56دردیـــدارجمعیاز
مـــردمایـــنشـــهر،حـــوادثتحولآفرین
تاریـــخرادربـــردارنـــدهتجربیـــاتبزرِگ
درسآمـــوزویـــامتضمـــنیـــکســـنت
الهـــیخواندنـــدوبـــااشـــارهبـــهنجـــات
ایـــرانازپنجـــهغارتگروخونیـــنامریکا
انقـــالباســـالمیگفتنـــد: بـــاپیـــروزی
پـــسازدســـتورکارتردر4۳ســـالقبل
اســـالمی، بـــرایســـرنگونیجمهـــوری
امریکاییهـــاازهروســـیلهایبخصوص
تبلیغـــاتوپروپاگانـــدابـــرایتحقـــقاین
هدفاســـتفادهکردهاندامـــاهمچنانکه
درایناغتشاشـــاتهممشـــخصشـــد
نـــاکامماندهانـــدوملـــتبـــزرگایـــران
ومســـئوالنکشـــوربـــهفضـــلالهـــی،با
همـــتبـــهکارهـــایبـــزرگوتحولـــی،به
رفـــعنقـــاطضعـــفوشـــتاببیشـــتردر
مســـیرتحققاهدافوخواستههاادامه

میدهنـــد.
حضـــرتآیتاللـــهخامنـــهای،زنـــدهنگه
داشـــتنودرسآمـــوزیازحادثـــهعظیم
1۹دی56قـــمراضـــروریبرشـــمردند
بـــه کـــه عظیمـــی نهضـــت گفتنـــد: و
پرچمـــداریمـــردممؤمـــنوانقالبیقم
درسراســـرکشـــورآغازشـــد،ســـرنگونی
رژیمدیکتاتوری،بیرونکشیدنایراناز
هاضمهغـــربواحیایهویتتاریخیو
اســـالمیکشـــوررادنبالمیکردچراکه
ایـــراِنزمـــانپهلویدرزیردســـتوپای
فرهنگغلطوتســـلطسیاســـی-نظامی

امریکاییهـــالـــهشـــدهبود.
حضـــرتآیتاللـــهخامنـــهایدربخـــش
دیگریازسخنانشـــانبـــهتحلیلهدف
طراحـــاناغتشاشـــاتاخیـــرپرداختندو
گفتند:دســـتدشـــمنخارجـــیدراین
حـــوادثکامـــالًعیـــانبـــودواینکـــهتـــا
گفتهمیشـــوددخالتدشـــمنخارجی،
عـــدهایآنراانـــکارمیکنندومیگویند
اینحوادثتقصیرشـــمااست،صحیح

. نیست
ایشـــانبااشـــارهبهنقشآفرینیآشـــکار
و امریکاییهـــا اغمـــاض بـــل غیرقا و
اروپاییهـــادرحوادثاخیرخاطرنشـــان
کردنـــد:مهمتریـــنوســـیلهدشـــمندر
ایناغتشاشـــاتکارتبلیغاتیووسوسه
ازطریـــقفضـــایمجـــازیورســـانههای

غربـــی،عربـــیوعبـــریبود.
رهبرانقالباســـالمیافزودنـــد:عدهای
اینطـــوروانمـــودمیکردنـــدکـــهافـــراد
حاضردراغتشاشاتمخالفضعفهای
مدیریتیواقتصادیکشـــورهستند،در
حالـــیکهبـــرعکس،هدفآنهـــابرطرف
کـــردنضعفهانبودبلکههدفشـــاناز

بیـــنبـــردننقاطقوتکشـــوربود.

 zخبر

رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مردم 
قم به مناسبت سالروز قیام ۱۹ دی ۱۳56:

هدف اغتشاشات از بین بردن 
نقاط قوت کشور بود نه برطرف 

کردن ضعف ها
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محمـــد معصومیان/ موزهموســـیقیتهراندر
یـــکروززمســـتانیمیهمانمردمیاســـتکه
بـــرایدیـــدنمجموعـــهســـازهایایرانـــیراهی
ایـــنمـــوزهشـــدهاند.ســـاختمانایـــنمـــوزهبا
قدمتـــیبیـــشاز50ســـالومعمـــاریقجری،
بـــهتنهایینیـــزارزشدیدندارد.اینموزهدر
ســـال1۳88باهمـــتمرحومعلـــیمرادخانی
وشـــهرداریتهـــرانافتتـــاحشـــد.دراینموزه
میتـــوانازمجموعـــهایبینظیـــرومتنـــوعاز
ســـازهاینواحـــیایـــرانکهتوســـطمحمدرضا
درویشی،پژوهشگروموسیقیدانازجایجای

ایرانجمعآوریشـــدهاســـت،دیـــدنکرد.در
کنـــارایـــنآالتموســـیقیمیتـــوانســـازهای
ارکســـتریراکهتوسطاســـتادانیماننداستاد
ابراهیـــمقنبریمهرســـاختهشـــدهاســـتهم
دیـــد؛ســـازهاییماننـــدســـهتـــارمنســـوببه
ناصرالدینشـــاه،تاریحیـــی،دوتارحاجقربان
ودونلـــیحـــاجمحمـــداســـپندارازســـازهای
شـــاخصیاســـتکـــهدراینمـــوزهدرمعرض
دیدعمومقرارگرفتهاســـت.سازهاییمتنوع
بـــانغماتـــیدلنشـــینکـــهنشـــانازقرنهـــا
آمیختگیفرهنگایرانیباهنرموسیقیدارد.

مهمانیباشکوهسازهایایرانیمهمانیباشکوهسازهایایرانی

هک هـــــــــــــای
خطرناک ترین 


