
كميته امداد خريد 11 هزار سكه
 از سوی برقعي را تكذيب كرد 

شرمن: رئيس جمهور ما فريبكار بود نه ايرانيان

 پس از انتشار اسامي 10 نفر از خريداران عمده سكه 
كه حدود 1۷0 هزار قطعه سكه پيش خريد كرده اند، 
تع��دادي از كاربران فضاي مجازي مدعي ش��دند كه 
»امير منصور-ب« كه تعداد 11 هزار و 500 قطعه سكه 
پيش خريد كرده، همان اميرمنصوربرقعي، قائم مقام 
كميته امداد و معاون سابق احمدي نژاد است. در اين 
خصوص يك مقام مسئول در كميته امداد توضيحي 
درباره خبر منتش��ره مبني بر خريد 11 هزار سكه از 
سوی قائم مقام اين نهاد ارائه كرد.  در برخي شبكه هاي 
اجتماعي خبري با عنوان »خريد 11 هزار سكه توسط 
قائم مقام كميته امداد« منتشر شد كه در آن از فردي با 
عنوان »برقعي« نام برده شده است.  اين مقام مسئول 
در كميته امداد گفت: گرچه نام قائم مقام كميته امداد 
»برقعي« اس��ت اما فردي كه گفته مي شود 11 هزار 
س��كه خريداري كرده اس��ت قائم مقام كميته امداد 
نيست و اين اشتباه به دليل تشابه اسمي در شبكه هاي 

اجتماعي انجام  شده است. 

امريكاي�ي در مذاك�رات   جهان سرپرست تيم مذاكره كننده 
هسته اي ايران با 1+5 كه در اكتبر 2013 گفته بود فريبكاري 
بخشي از DNA ايرانيان اس�ت، حاال مي گويد كه در اين 
برداش�ت اش�تباه بوده و آنچه ك�ه برج�ام را از بين برد، 

دسيسه هاي رئيس جمهور امريكا بود. 
ايرانی  ها وندي ش��رمن را به اين جمله معرفش مي شناس��ند: 
»فريب بخش��ي از DNA ايرانی ها اس��ت« ام��ا او حاال بدون 
اينكه اشاره اي مستقيم به جمله مناقشه برانگيز خود در جريان 
مذاكرات هسته اي 1+5 با ايران كند، تأييد كرده كه اين برداشت 
او اشتباه بوده است. او در يادداشتي در فارين افرز نوشته است: 
» من هميشه انتظار داشتم بزرگ ترين چالش در برابر موفقيت 
توافق، تخلفات ايران باشد نه دسيسه هاي رئيس جمهور اياالت 
متحده«. او ادامه مي دهد: »البته، من اش��تباه مي كردم. ماه مه 
سال جاري، رئيس جمهور امريكا دونالد ترامپ تصميم گرفت 
اياالت متحده را از تواف��ق خارج و تحريم هاي رفع ش��ده عليه 
ايران به موجب توافق را احيا كند و اين اقدامي است كه در تاريخ 
امريكا به عنوان يكي از بدترين اش��تباه هاي سياست خارجي 

خواهد ماند.«. او نوش��ته اس��ت: »در جريان اي��ن گفت وگوها، 
همتايان ايراني من گاه مي پرسيدند چطور مي توانند اطمينان 
حاصل كنند كه توافقي كه مي كنند، دوام پذير خواهد بود. اكثر 
جمهوريخواهان با اين توافق مخالف بودند و ايراني ها با نگاهي 
به انتخابات رياست جمهوري سال ۲01۶ مي پرسيدند كه اگر 
جمهوريخواهان كنترل كاخ سفيد را به دست بگيرند چه اتفاقي 
خواهد افتاد«. شرمن مي گويد سؤالي كه او در مقابل مي پرسيده 
اين بود كه اگر در ايران مخالفان برجام كه به ادعاي او »تندرو« 
هستند به قدرت برس��ند چه اتفاقي خواهد افتاد، زيرا هميشه 
تصورش اين بوده كه اين طرف ايراني اس��ت كه توافق را نقض 
مي كند. مذاكره كننده سابق امريكايي درباره اينكه همواره اين 
سوء ظن را نسبت به ايراني ها داشت كه آنها توافق را برهم بزنند، 
نوشته است: »به هر حال، من هميشه انتظار داشتم بزرگ ترين 
چالش در برابر موفقيت توافق، تخلفات ايران باشد نه دسيسه هاي 
رئيس جمهور اي��االت متحده«. ش��رمن كه زمان��ي گفته بود 
»فريبكاري بخش��ي از ژن ايراني ها اس��ت«، در اين يادادشت 
اعتراف كرده كه »تصورش درباره اينك��ه ايراني ها ناقض توافق 

خواهند بود اشتباه است«. 

 »جوان آنالين« گزارش مي دهد

درآمدزايي مخابرات، صداوسيما و رفقا با 909 از جيب مردم!
مخابرات خودخواسته و در 

مهسا گربندي
شرايط بحران اقتصادي و   جوان آنالين

معيشتي به نارضايتي مردم 
دامن مي زند و مبالغ ناخواس�ته اي را بر آنها تحميل 
مي كند، آن هم با اعمال وضعيتي كه بسياري از مردم 
از آن بي خبرند يا در شرايط دشوار و ناچاراً به آن تن 
مي دهند. شماره هاي معروف به شبكه هوشمند اين 
روزها براي مردم دردسرساز ش�ده است. آنها كه از 
چند و چون اين شماره بي خبرند ناگهان در قبض تلفن 
خود رقم هاي چند برابري مي بينند و متوجه مي شوند 
كه با ي�ك خ�ط هوش�مند )909( ناآگاهان�ه تماس 
داشته اند و هر دقيقه تماس هزار تا چند هزار تومان 
براي آنها آب خورده است.  برخي كاربران شبكه هاي 
اجتماع�ي در اين باره نوش�ته اند بهتر اس�ت وزير 
ارتباطات كه از وزارت اطالعات به مخابرات آمده و 
حتماً با مقوله نارضايتي مردم خوب آگاه است و اخيراً 
برخي رفتارهاي او بوي انتخابات مي دهد، براي جلب 
رضايت مردم به اين موارد توجه بيشتري نشان دهد 
تا به پوشيدن شلوار لي و بلوز آستين كوتاه و جايزه 
دادن به دختر خانم ها، زيرا مردم به خوبي فرق كار 
مردم�ي را از كار تبليغات�ي تش�خيص مي دهن�د. 
 همدستي مخابرات، صدا و سيما و شركت هاي 

بي خبر از خدا!
حدود 9 سال است كه شماره تماس هايي با پيش شماره 
909 از سوي مخابرات در اختيار ش��ركت ها و افراد قرار 
گرفته كه از اين راه پول هاي زيادي را به جيب مي زنند. 
داستان از اين قرار است كه مخابرات اين سرويس سودده 
را به طور رسمي و قانوني در اختيار شركت ها قرار مي دهد 
و از اين پول ها نيز سهمي به حساب خودش واريز مي شود، 
بنابراين هر چقدر تعداد اين شركت ها بيشتر شود براي 

مخابرات نيز منفعت بيشتري دارد!
از سوي ديگر صدا و سيما نيز به اين چرخه سودده وارد و به 
تريبوني براي تبليغ خوش آب و رنگ اين شماره تلفن هاي 
پرهزينه تبديل شده است. درنتيجه به راحتي و به طور 
كامالً قانوني، مخابرات، صدا و سيما و شركت هاي سودجو 

از مردم كالهبرداري مي كنند!
 ترفندهايي براي چند هزار تومان سود بيشتر

س��ود اين خطوط پرهزينه آنقدر زياد اس��ت كه افراد و 
شركت هاي مختلفي با حرص و اشتياق، يك خط تلفن 
با پيش شماره 909 را دريافت كرده اند و خدماتي را مثل 
فال حافظ، مش��اوره   تحصيلي، جوك و لطيفه، آموزش 
تعمير كامپيوتر، مشاوره  خانواده و امالك ارائه مي دهند. 
اين در حالي است كه هر ثانيه تماس با اين شماره ها براي 
شركت ها بسيار پراهميت و س��ودآور است؛ تا جايي كه 
گاهي آنها را از هدف اصلي خود كه ارائه خدمات به تماس 
گيرنده است دور مي كند و صداي ضبط شده يا كارشناس 
مجموعه تمام تالشش را مي كند كه با ترفندهاي مختلف، 

مخاطب را چند دقيقه بيشتر پشت خط تلفن نگه دارد!
از سوي ديگر بسياري از افراد كه اغلب از هزينه بااليي كه 
براي هر دقيقه تماس با اين خطوط و صحبت با كارشناس 
يا شنيدن صدايي ضبط شده متحمل مي شوند، آگاهي 
ندارند و با ادامه اين تماس ها مبلغ بسيار بااليي را در قبض 

تلفن خود ثبت مي كنند. 

 تبليغات وسوسه كننده در صدا و سيما!
مدتي است در ش��بكه پويا كه براي سرگرمي كودكان 
راه اندازي شده، تبليغاتي از شركت ها با شماره تلفن هاي 
هوش��مند پخش مي شود كه بس��ياري از خانواده ها را 
متضرر كرده است. اين تبليغات وسوسه انگيز كودكان 
را خط��اب قرار مي ده��د و آنها را تش��ويق مي كند كه 
تلفن را بردارند و با شماره اي كه با 909 شروع مي شود 
تماس بگيرند تا قصه هاي ش��نيدني و دلخواه ش��ان را 
گوش بدهند. نتيجه اين كار صدور مبالغ سنگين قبض 
تلفن براي خانواده ها ش��ده كه درباره آن هيچ اطالعي 

نداشته اند!
البت��ه مس��ئوالن مخاب��رات مي گويند كه تم��ام اين 
ش��ماره هاي هوش��مند هزينه هر دقيقه تم��اس را به 
مخاطب خود اعالم مي كند و حتي ب��راي تأييد آن از 
شخص مي خواهد كه يكي از دكمه هاي شماره  تلفن را 
فشار دهد اما بررسي هاي خبرنگار »جوان آنالين« بعد از 
تماس با دو خط تلفن هوشمند قصه گو نشان مي دهد كه 
هيچ تأييدي از سوي تماس گيرنده براي هزينه تعيين 
شده درنظر گرفته نشده و همچنين اتالف وقت بيش 
از يك دقيقه اي نيز در اين تماس ها وجود داشته است. 
همچنين در يكي از تماس هاي گرفته ش��ده بعد از دو 
دقيقه انتظار، ارتباط قطع ش��ده و حدود ۲ هزار تومان 
سود به جيب شركت قصه گو بدون شنيدن هيچ قصه اي 

واريز شده است!
متأس��فانه كالهبرداري برخي از اين خطوط هوشمند 
به جايي رس��يده كه هزينه »هر تماس« را هزار تومان 
اعالم مي كنند، در صورتي كه مشترك براي »هر دقيقه 

تماس« بايد هزار تومان پول پرداخت كند!
ش��كل آگهي هاي تلويزيوني اين خط��وط قصه گو نيز 
نشان مي دهد كه عامدانه قصد دارد بچه ها را به دور از 
چشم والدين به سوي تلفن و اين جور تماس ها بكشاند 
و البته شأن اين خطوط نيز نه كار فرهنگي و قصه گويي 
بلكه فقط ي��ك درآمد حتي از يك تم��اس كنجكاوانه 

بزرگساالن است!
 چطور با كمك مخابرات درآمدزايي كنيم؟ 

براي دريافت خ��ط تلفن با پي��ش ش��ماره 909 بايد 
به اداره بازارياب��ي مخابرات مراجعه ش��ود كه در آنجا 
مداركي بر اساس موضوع فعاليت شخص يا شركتي كه 
شماره هوش��مند مي خواهد، درخواست مي شود. يكي 
از كارشناس��ان اين اداره به خبرنگار »ج��وان آنالين« 
مي گويد: »اگر خط هوشمند براي قصه گويي مي خواهيد 
بايد به وزارت فرهنگ و ارشاد مراجعه كنيد و مجوز براي 
آن قصه را بگيري��د. آن وقت با مجوز ارش��اد و مدارك 

شخصي ، خط تلفن را در اختيارتان قرار مي دهيم.«
او درباره زماني كه طول مي كشد تا قرارداد براي دريافت 
اين خطوط سودده امضا شود و خط در اختيار شخص 
قرار گيرد، مي گويد: »اگر تمام مدارك آماده باش��د و 
نقصي نداشته باشد، قرارداد همان روز امضا مي شود اما 

روند اداري آن يك ماه و نيم زمان مي برد.« 
اين كارش��ناس مخابرات در رابطه ب��ا درآمد خطوط 
تلفن هوش��مند قصه گو اظه��ار م��ي دارد: »هزينه هر 
دقيق��ه تماس با اين خ��ط تلفن تا حداكث��ر دقيقه اي 
3هزار تومان است كه ش��خص دريافت كننده خط آن 

را تعيين مي كند.«
در واقع به زبان بي زباني بايد گف��ت يك كالهبرداري 
شيك و كالسيك از جيب مردم بينوا و بي خبر صورت 
مي گيرد. اما چرا صدا و سيما بر طبل اين كالهبرداري 

مي كوبد؟
 شهروندان مراقب باشند!

بايد گفت كه ماجراي كالهب��رداري از طريق خطوط 
تلفن پول س��از به همين جا ختم نمي شود، زيرا مدتي 
است كه افراد سودجو با قرار دادن تبليغات دروغين و 
وسوسه كننده در شبكه هاي اجتماعي يا انتشار آگهي 
در رسانه ها و نشريات مختلف، مخاطبان بسياري را به 
سوي خود مي كش��انند و با دريافت روزانه 100 تماس 

تلفني، درآمد بسيار بااليي را كسب مي كنند. 
سوءاس��تفاده و كالهبرداري هاي از اي��ن راه به قدري 
شايع ش��ده كه رئيس مركز تش��خيص و پيشگيري از 
جرائم س��ايبري پليس فت��ا درباره آن هش��دار داده و 
گفته: »شهروندان مراقب باشند كه به محض تماس با 
شماره هايي كه با 909 شروع مي شود، به يك سرويس 
پرداخت نقدي تلفني وصل شده و مبالغي را در قبوض 
ماهانه تلف��ن خود متض��رر خواهند ش��د. بنابراين به 
ش��هروندان توصيه مي ش��ود بدون اط��الع از تعرفه و 
خدمات، از تماس گرفتن با خط هاي داراي پيش شماره 

909 خودداري كنند.«
رئيس مركز تشخيص و پيش��گيري از جرائم سايبري 
پليس فتای ناجا از ديگر شگردهاي مجرمانه اين خطوط 
را تبليغ كاال يا خدمات خاص در سايت هاي آگهي نامه 
خوانده و گفته: »به عنوان نمون��ه اين افراد يك كاالي 
خاص واقعي يا غير واقعي را در سايت تبليغ مي كنند و 
بعد از تماس فرد كه خريدار كاالست با دادن توضيحات 
فراوان كاربر را به صحبت گرفته تا دقايق بيشتري براي 

آنها هزينه ثبت شود.«
 چرخه س�وددهي كه مخابرات قصد توقف آن 

را ندارد
در سايت شركت مخابرات ايران درباره هدف شكل گيري 
شماره تلفن هاي هوشمند آمده: »سرويس هاي شبكه 
هوشمند، دامنه وسيعي داشته و از سازمان بزرگ تا يك 
فرد مي توانند ازآن استفاده كنند و بدين ترتيب امكان 
خوبي براي مشتريان فراهم خواهد شد تا بدون مراجعه 
حضوري به س��ازمان ها، به اطالعات م��ورد نظر خود 
دست يابند. « اما به نظر مي رسد كه اين سرويس ها از 
اهداف اصلي خود دور شده اند و نظارتي بر نحوه استفاده 

شركت ها از اين شماره تلفن ها نيست. 
متأسفانه هيچ عزم و اراده اي از س��وي مخابرات براي 
جلوگيري از سوءاس��تفاده و كالهبرداري ها به وسيله 
شماره تلفن هاي هوش��مند ديده نمي ش��ود و به نظر 
مي رسد كه دليل عدم مقابله با فعاليت اين شركت هاي 
سودجو، ذي نفع بودن مخابرات است! به اين ترتيب كه 
اگر فعاليت  شركت هاي كالهبردار متوقف شود، سودها 
و پول هايي كه از اين مسير به حس��اب مخابرات واريز 

مي شود نيز قطع خواهد شد! 
بنابراين مشخص نيست كه اين چرخه سوددهي تا چه 
زماني به كار خود ادامه مي دهد و قرار است تا چه زماني 

مردم را متضرر  كند؟
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 رهبر معظم انقالب اس��المی در اين دي��دار فرمودند:»در 
قضيه برجام، بنده اشتباه كردم اجازه دادم كه وزير خارجه ما 

با آنها صحبت كند، ضرر كرديم.« | صفحه2

موضوع بیان  رهبري 
 درباره  مذاکره مستقیم 

 با امریکا بود نه اصل برجام 

ويژه هاي جوان  

 فساد زمان اصالحات را  فراموش کرديد؟!
 کنايه هاي ناتمام اصالح طلبان به عارف

 کرباسچی به زندان مي رود
صفحه 2 فتاح چگونه معنا مي شود؟

26 م�رداد س�الروز ورود آزادگان ب�ه ميه�ن گرامي ب�اد

توليت آستان قدس رضوي با اعالم شروع چندين پروژه 
بزرگ توس��ط اين آس��تان در زمينه فناوري هاي نوين 
كش��اورزي از جمله اصالح بذر و توليد نهال، بر اهميت 
راهبردي اين فناوري ها در اس��تقالل اقتصادي كش��ور 

تأكيد كرد. 
به گزارش خبرنگار آستان نيوز، حجت االسالم والمسلمين 
سيدابراهيم رئيسي صبح ديروز ضمن بازديد از مؤسسه 
كش��ت و صنعت مزرعه نمونه آس��تان قدس رضوي، با 
اعضاي هيئت علمي و مديران چند پروژه نوين كشاورزي 
از جمله اصالح بذر و توليد نهال گفت وگو كرد و در جريان 

روند مطالعاتي و اجرايي اين پروژه ها قرار گرفت. 
توليت آستان قدس رضوي در جريان اين بازديد با تأكيد 
بر اينكه جهاد امروز، جهاد اقتصادي و مجاهدت در عرصه 
توليد و اشتغال و تالش براي كاهش وابستگي به بيگانگان 
است، تصريح كرد: ظرفيت هاي عظيم ايران اسالمي اعم 
از سرمايه هاي مادي و انساني به گونه اي است كه به رغم 
همه فشارهاي دشمنان، بن بستي در عرصه هاي مختلف 
اقتصادي وجود ندارد. همانگونه كه مقام معظم رهبري 
تأكيد كردند هيچ مشكلي در كش��ور نيست كه راه حل 
نداشته باشد و اگر ما راهبردهاي درستي در پيش بگيريم، 
هم مي توانيم وابستگي خود به خارج را كاهش دهيم و هم 

سهم مناسبي از بازار و منطقه را در اختيار گيريم. 
وي با اش��اره به اهميت اس��تراتژيك فناوري هاي نوين 
كشاورزي در جهت استقالل و خودكفايي كشور گفت: 
تنوع اقليمي ايران به گونه اي است كه اگر بتوانيم عالوه بر 
ارتقاي كيفيت محصوالت كشاورزي، حلقه توليد، توزيع و 
تجارت اين محصوالت را به خوبي تكميل كنيم، مي توانيم 

به نقطه برتر برسيم و بازار منطقه را از آن خود كنيم. 

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، فناوري اصالح بذر 
را يكي از فناوري هاي مهم براي ارتقاي كميت و كيفيت 
كشاورزي كشور خواند و با اشاره به شروع پروژه هاي علمي 
در اين زمينه در مجموعه كشت و صنعت آستان قدس 
رضوي، افزود: برخي قدرت هاي جهاني تالش مي كنند 
با انحصاري كردن فناوري هايي نظير اصالح بذر، سلطه 
اقتصادي خود بر ساير كشورها را تداوم بخشند و به همين 
دليل وظيفه نهاد ها و دس��تگاه هاي مختلف است كه در 
جهت شكستن اين انحصار علمي تالش كنند تا در آينده، 

كشور محتاج به بيگانه نباشد. 
وي يكي از سياست هاي مهم آستان قدس رضوي را ورود 
به پروژه هاي ارتقاي فناوري هاي نوين در حوزه كشاورزي 
از جمله اصالح بذر عنوان كرد و از مديران موسسه كشت 
و صنعت آستان قدس و نيز اعضاي هيئت علمي همكار 
اين مؤسسه خواس��ت با تالش مضاعف و بهره گيري از 

همه ظرفيت ها، پروژه هاي علمي- اقتصادي پيشران در 
حوزه كش��اورزي را نهايي و زمينه بهره گيري عمومي از 

فناوري هاي به دست آمده را فراهم كنند. 
در اين بازديد دكتر وريدي مدير عامل مجموعه كشاورزي، 
دامپروري و صنايع تبديلي آستان قدس رضوي، مهندس 
اورعي مدير عامل مؤسسه كشت و صنعت آستان قدس 
رضوي، دكتر سيدحس��ين نعمتي و دكت��ر رضا توكلي 
افشار اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد طي 
اظهاراتي آخرين دس��تاوردهاي حاصل شده در زمينه 
ارتقاي محصوالت كش��اورزي و اصالح بذر در مؤسسه 

كشت و صنعت آستان قدس رضوي را تشريح كردند. 
همچنين در حاشيه اين بازديد، حجت االسالم و المسلمين 
رئيسي با گروهي از كارگران مؤسس��ه كشت و صنعت 
مزرعه نمونه دي��دار و از نزديك در جري��ان فعاليت ها و 

درخواست هاي آنان قرار گرفت.

حجت االسالم والمسلمين رئيسي:

فناوري هاي نوین کشاورزي براي کشور اهمیت راهبردي دارند

روحاني: گفتم  ارز را  ارزان تر به مردم بفروشند
اجالس خزر دستاورد امنيتي بسيار بزرگي داشت

  بانك مركزي طبق دس��تور دولت، تمام درآمد صادرات غيرنفتي را براي عرضه به 
س��امانه نيما اختصاص داده اس��ت، تا همه توليدكنندگان و آنهايي كه مواد الزم و يا 
ضروريات زندگي مردم را وارد مي كنند، بتوانند از اين ارز استفاده كنند. قيمت ارز حتماً 

از قيمتي كه امروز در سامانه نيما هست، پايين تر خواهد آمد

  امريكا خود كاري كرده كه ش��رايط مذاك��ره را از بين برده؛ با روند خوبي داش��تيم 
مذاكره مي كرديم اما خودش آن را تخريب كرده و پل را خراب كرده و آن طرف ايستاده 
و مي گويد بايد چگونه عبور كنم!؟ اگر مي خواستيد عبور كنيد، چرا خراب كرديد؟ اگر 

مي خواستيد همديگر را ببينيم چرا پل را خراب كرديد؟ 

  در اجالس اخير خزر، يكي دو مسئله بس��يار مهمي كه مايه نگراني ايران و خيلي از 
كشورهاي ديگر بود نيز حل و فصل شد كه مهم ترين آنها مسئله امنيت در درياي خزر 
بود. در اين توافق اما ايجاد پايگاه نظامي و حضور ش��ناورهاي خارجي در درياي خزر 

ممنوع  شد | صفحه 2
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ترک ها پول امریکا را 
پس دادند

  تصميم دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريکا برای تحريم 
مقامات ترکيه و افزايش تعرفه های گمرکی واردات فوالد و 
آلومينيوم، خشم مردم اين کشور را برانگيخته و آنها را متحد 
کرده است. طی روزهای گذشته و همزمان با اعالم چندباره 
رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور ترکيه مبنی بر بيرون آوردن 
دالر   ها و طال   ها از زير بالش    ها و فروش آنها در بازار به منظور 
تقويت پول ملی ترکيه، جنبشی در ترکيه راه افتاد و بسياری از 
مردم ترکيه به ويژه هواداران اردوغان به اين فراخوان پاسخ 
مثبت دادند. تعدادی از مردم ترکيه روز چهار   ش�نبه با صف 
کشيدن در مقابل صرافی    ها بخشی از ارزهای خود را فروختند 
تا بازار ملی اين کشور جان تازه ای بگيرد. همچنين تعدادی از 
شهروندان ترکيه هم در اقدامی نمادين دالر امريکا را آتش 
زده و تصاوير و ويدئوهای آن را در شبکه  های اجتماعی منتشر 
و با اين اقدام، خشم خود را نسبت به تحريم های اقتصادی 
امريکا اعالم کردند. حمايت گسترده مردم ترکيه از دولت و 
حمايت از پول ملی سبب شد ارزش لير در مقابل دالر که در 
روزهای اخير روند نزولی به خود گرفته بود، سير صعودی پيدا 

کند و ارزش لير در برابر دالر تقويت شود. 
صفحه 15

درآمدزايي مخابرات، صداوسيما 
و رفقا با  909  از جيب مردم!

شرمن: رئيس جمهور ما 
فريبکار بود نه ايرانيان

 من هميش�ه انتظار داشتم بزرگ ت�رين چالش در برابر 
موفقيت توافق، ت�خلف�ات اي�ران باش�د نه دسي�سه هاي 

رئيس جمهور اياالت متحده

  شماره هاي معروف به شبكه هوشمند اين روزها براي مردم دردسرساز شده 
است. آنها  كه با يك خط هوشمند )909( ناآگاهانه تماس داشته اند متوجه مي شوند 

هر دقيقه تماس هزار تا چند هزار تومان براي آنها آب خورده است

  سياسي

همين صفحه همين صفحه

 شريک قماربازی
و رباخواری شبکه های 

اجتماعی نمی شوم
صفحه 3


