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آشغالجمعکن6ونیممیلیاردیوموزاییکهای50هزارتومانی!




عجیب ترین جابه جایی های
مواد مخدر
استفادهاززیردریایی،منجنیق،پاراگالیدرو...کهبرای
قاچاقموادمخدراستفادهشدهوهوشازسرتانمیبرد

2.1 M views

3.4 M views

صید ماهی با نامردی !

آشغالجمعکن6ونیممیلیاردی!

«صد متر کابل میآورند به برق فشار قوی وصل میکنند
و میاندازند توی رودخانهای که زایشگاه ماهیهاست و با
این روش ماهی می گیرند ».این ها بخشی از صحبت های
رئیس هیئت مدیره اتحادیه شرکتهای تعاونی صیادی
گیالن است که از نحوه صید نگران کننده ماهی ها توسط
صیادان غیر مجاز سخن می گوید که بازتاب زیادی در
شبکه های اجتماعی داشته و صدای دوستداران محیط
زیست را درآورده است .در این نوع صید ،ماهیهای
بزرگ یک و دو کیلویی بیهوش می شوند و صیادان به
راحتی آن ها را صید می کنند اما با این کار هزاران بچه
ماهی که دیده نمیشوند ،میمیرند.

از روز گذشته فیلمی با عنوان محمد قانبیلی نماینده
مجلس و نماینده تهران منتشر شده که در آن محمد
قانبیلی در مواجهه با خبرنگار که از او می پرسد برای هر
جلسه مجمع چقدر پول می گیرید! با تمسخر می گوید
زیاد بدهند برای چند جلسه  ۱۵میلیون! بعد تصویر
یک چک  6/5میلیارد تومانی را نشان می دهد و می
گوید من الکچری زندگی می کنم! در ادامه که خبرنگار
می گوید« :این پول ها را از کجا آورده اید ».می گوید:
«آشغال جمع می کنم ».این فیلم اعتراض های زیادی
در فضای مجازی به دنبال داشته است.در پیام هایی
که در شبکه های اجتماعی منتشر شده این گونه آمده
است« :این جا ایران است و این نماینده الکچری مجلس
ماست!»« ،واقعا این پول ها را از کجا می آورند که این
جوری فخرفروشی می کنن ».اما محمد قانبیلی که از او
به عنوان نماینده مجلس تهران یاد می شود نماینده
شورای شهر پردیس است و جایی در مجلس ندارد.





گاهی قاچاقچیان برای انتقال مواد مخدر از وسایلی استفاده می کنند که
حتی ماموران پلیس را هم حیرت زده می کنند .به تازگی هم ویدئویی در
فضای مجازی منتشر شده که در شرح آن به نقل از سی ان ان آمده بود« :در
نزدیکی بندر ایاالت متحده آمریکا یک زیردریایی پر از مواد مخدر ردیابی و
بیش از  16هزار پوند کوکائین کشف شد ».این ویدئو خیلی زود در شبکه
های اجتماعی فراگیر و همین موضوع باعث شد تعدادی از عجیب ترین
جابهجاییهایموادمخدرراباهممرورکنیم.
▪قاچاقبازیردریاییدستساز

قاچاقچیان برای جابه جایی مواد از زیردریایی های دست سازی استفاده
میکنندکهطوریطراحیشدهاندتاقابلشناسایینباشند.معموالمبدأ
حرکتاغلباینشناورهاآمریکایمرکزیوآمریکایجنوبیبودهاست.این
زیردریاییهاچیزیبین 6تا 7تنموادراجابهجامیکنند.
▪پرتاببامنجنیق

نوبلوچستانقاچاقچیانبهروشسنتی
بعدازبستهشدنمرزهایسیستا 
منجنیقوپرتاب موادمخدرراازآنسویمرزبهداخلایرانانتقالمیدادند.
آنهابااستفادهازآهنهاینبشیوتیوبتایرخودرونوعیمنجنیقساختهاند
کهبرایپرتاپ ١٠کیلوموادمخدرتافاصلهیکیا ٢کیلومتریکاربرددارد.
عمدهکارقاچاقچیانازغروبآفتابآغازمیشدوتاصبحگاهادامهداشت.
▪قاچاقچیپاراگالیدرسوار

2.4 M views

غربت در خانه
«جسد مرد تنهای فرانسوی  ۱۱سال پس از مرگ در
خانهاش پیدا شد!» خبری که زود در فضای مجازی
دست به دست شد .در این خبر آمده بود« :صاحبخانه
مردی هفته پیش به پلیس نانت خبر داد که مستأجرش
فوت کرده و پلیس پس از مراجعه به آپارتمان محل
سکونت او با جسد یک مرد مواجه شد .تحقیقات پلیس
نشان میدهد این مرد در سال  ۲۰۰۸درگذشته است.
صاحبخانه این مرد به پلیس گفته که تا همین اواخر
اطالعی از او نداشته زیرا اجاره ماهانه به صورت خودکار
از حساب بانکی مستأجر برداشت میشده ».کاربران به
دو نکته در این خبر توجه کردند یکی این که  11سال
صاحبخانه و مستاجر یکدیگر را ندیده اند و در این 11
سال اجارهخانه یک رقم معین بوده است .نکته دوم هم
این که  11سال یک نفر در کشوری که ادعا می شود مهد
تمدن است غریبانه در خانه اش می میرد و کسی از حال
و روزش خبر ندارد.

2.8 M views

موزاییک های 50هزار تومانی!
«درآمــد کالن اراذل و اوباش از اجاره پیادهروها به
دستفروشان» جمله ای که این روزها در فضای مجازی
حتما به چشمتان خورده است .در بعضی نقاط خیابان
ولیعصر تهران که جزو نقاط گران دستفروشی محسوب
میشود ،قیمت اجاره هر موزاییک 50 ،هزار تومان
تعیین شده است و هر دستفروش برای پهن کردن
بساط به حداقل چهار موزاییک نیاز دارد .کاربران به
این درآمــدی که اراذل و اوباش به زور از مردم می
گیرند اعتراض کردند .کاربری نوشت« :با این توصیف
برای اجاره هر بساط با چهار موزاییک ،روزانه  200هزار
تومان باید بپردازه».

یکی از روش های خالقانه ای که تبهکاران برای جابه جایی مواد مخدر از آن
استفاده می کردند پاراگالیدر بود .این اتفاق توسط هفت پاراگالیدر سوار در
کشور خودمان اتفاق افتاده و شش تن از آن ها با تالش پلیس دستگیر شدند.
پاراگالیدرسوارهاکهازافغانستانبهایرانموادمخدرصنعتیحملمیکردند
در 23تیر 95دستگیرشدند.آنهاازتاریکیشباستفادهمیکردند.
▪کبوترقاچاقچی

مامورانزندان«کولونیا»درمنطقهسانتارزا ازایالتالپامپیایآرژانتینکهبه
رفتوآمدهایمکرریک کبوتر بهداخلزندانمشکوکشدهبودند،آنراهدف
گلولهقراردادند.پسازکشتهشدنکبوترمشخصشدکهشکمامورانزندان
بی دلیل نبود چراکه کوله پشتی کوچکی به پرهای پشت این پرنده دوخته و
داخلآن موادمخدر جاسازیشدهبود.بهگفتهپلیسآرژانتین،اینروش،رایج
ترینشیوهجابهجاییموادمخدربهداخلزندانفدرالبوینسآیرساست.از
دیگر شیوه های انتقال مواد مخدر به داخل زندان می توان به جاسازی مواد
مخدرداخلتوپتنیسوپرتابآنباراکتبهداخلحیاطزنداناشارهکرد.

محرمانه های شهرک الکچری تهران
باستیهیلزکهموردعالقهمشتریهایالکچریاستمتعلقبهکیستوچگونهپدیدآمد؟
فکرش را بکن در ارتفاع  200متری نسبت به شهر ،روی
یک دامنه کوتاه ،با ویوی  360درجه و منظره چشم نواز
سد لتیان و همان طور که در استخر روی پشت بام ویالی
سوبلکسی شنا می کنی در افــق محو شــوی .صحبت از
شهرک سوپر لوکس در محله باستی شهرستان لواسان
است .جایی که با دیوارهای  ۷متری محاصره شده و تحت
شدیدترین تدابیر حفاظتی قرار دارد .حتما شما هم این
روزها نام این شهرک به گوشتان خورده ،همان شهرکی
که به تازگی گیت ورودی اش با پیگیری نمازگزاران شهر
لواسان و به دستور رئیس حوزه قضایی این شهر جمع آوری
شد و ویدئوهایی از ویالهای الکچری اش در فضای مجازی
دست به دست می چرخد.
▪شهرک باستی هیلز کجاست؟

شهرک باستی «یکی از محالت پرجمعیت لواسان بوده
و از مقصدهای اقامتی و گردشگری لوکس استان تهران

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

محسوب می شود .ساخت و سازهای لوکس با معماری و
طراحی باور نکردنی که بعضی آن را هم ردیف خانه های
سلبریتی های هالیوود در منطقه مرفه نشین بورلی هیلز
کالیفرنیا می دانند» سبب شــده تا ایــن منطقه لواسان
شهرت جهانی پیدا کند .مسائلی که درباره شهرک ویالیی
ثروتمندنشین باستی هیلز در شبکه های اجتماعی منتشر
شده است نشان می دهد که تغییر کاربری زمین در این
منطقه به قصد ساخت ویالهای سوپر لوکس دوبلکس کار
سختی نیست.
▪داستان یک توافق نامه جنجالی

 ۱۲۸هزارمتر مربع زمین متعلق به آقای «غ .م» با موافقت
شهرداری وقت لواسان وارد محدوده این شهر شد .طی این
توافق نامه که به تایید شورای شهر لواسان هم رسید مالک
یکی از شرکتهای پتروشیمی شناخته کشور در ازای
واگذاری هشت هزار و  ۵۰۰متر زمین و بخش کوچکی از

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

همین زمینها به عالوه پرداخت  ۳۳۰میلیون تومان به
شهرداری اجازه تفکیک  ۵۰قطعه دو هزارمتری را به دست
آورد .آقای «غ .م» از قضا از فعاالن باسابقه اتاق بازرگانی
اســت و چند شرکت بــزرگ پتروشیمی را هــم مدیریت
میکند .دقیقا در همان روز یعنی  ۲۳خرداد سال  80این
توافق نامه به تایید شورای شهر لواسان هم رسید ،تا ظاهرا
همه چیز قانونی باشد! ناگفته پیداست با این موافقت نامه
که ظاهرا هیچ مشکل قانونی هم نداشت ،ارزش این زمین
چندبرابر شد.
امام جمعه لواسان ،اما روایت جالبی از شکل گیری شهرک
اشرافی باستی هیلز دارد .به گفته حجت االسالم لواسانی،
این شهرک عــاوه بر نماد اشرافیت ،خالف قانون است
چراکه این قطعه زمین اساسا خارج از محدوده شهری بوده،
اما با موافقت مسئوالن شهری این زمین تبدیل به یکی از
لوکسترین شهرکهای اطراف پایتخت شده است« :پس
از انعقاد این تفاهم نامه سازمان بازرسی به این پرونده ورود
کرد .شورای شهر لواسان منحل شد و شهردار هم از کار
برکنار و جلوی تفکیک زمینها هم گرفته شد .کار به دادگاه
کشید و در نهایت دادگاه هم حکم بر غیرقانونی بودن این
اقدام داد».
اما در نهایت با اعمال ماده ۱۸قطعه بندیهای این زمین۱۲
هکتاریانجامشد.مجوزهایساختیکیپسازدیگریصادر

همـهخــادمتوایـــم

درباره دوربین مخفی جالبی در حرم امام رضا(ع) و شیوه های پوشیدن
ردای خادمی امام هشتم
ناصررعیتنواز-چشمهایتراببندخودترادرحرم
امامرضا(ع)تجسمکندرحالیکهلباسخادمیآقارا
به تن داری .چقدر این رویا دلچسب و دوست داشتنی
است.شایدبهنظرمحالبیایداماگروهرسانهایکبریت
ایناتفاقرابرایعدهایاززائرانحضرتفراهمکرد.
اگردوربینمخفیمنتشرشدهاینگروهراکهدرفضای
مجازی بازتاب خیلی زیادی هم داشت ندیده باشید
شاید هنوز باورتان نشده باشد .در حرم امام رضا(ع)
دوربین مخفی قرار دادند و خادمان امام رضا(ع) از
برخیمردمخواستندتابهجایآنهابرایچنددقیقه
بایستندتاآنهابهکاریکهدارندبرسندوبرگردند.آن
هانیزباپوشیدنلباسخادمانبرایچنددقیقهخادم
امام رضــا(ع) شدند .در این بین واکنش زائرانی که
خادمشدهبودندقابلوصفنبودبعضیهاکهباورشان
نمی شد برای ثبت این لحظه از خودشان سلفی می
گرفتند .بعضی ها بغض گلویشان را گرفته و رو به امام
تشکر می کردند .سخت ترین لحظه هم وقتی بود که
خادم برای تحویل گرفتن لباس هایش می آمد .اصال
شماهمباشیددلتاننمیآیدرختنوکریاینخاندان
را از تنتان بیرون کنید .حرف های پایانی زائرانی که
برای چند دقیقه خادم شده بودند شنیدنی بود .یکی
شان گفت« :بــرای همین چند دقیقه هم افتخاری
بود ».همسر زائر دیگری که لباس خادمی به تن کرده
بود اشک هایش بند نمی آمد و می گفت کاش به این
زودیتمامنمیشد.پیرمردیهمخادمیزائرانامام
راآرزویاولوآخرشبرشمرد.حرفهایبقیهزائرانی
که برای دقایقی خدمت به دیگر زائران را تجربه کرده
بودندهمشنیدنیودیدنیبود.
▪از این دوربین ها نصیب ما

کاربران هم در فضای مجازی به این دوربین مخفی
واکنش نشان دادند که تعدادی از آن ها را با هم مرور
میکنیم.
*ویدئویشیرینیبود.اگهخادمیموالوآقایمانبرای
چندلحظههمباشهمیارزهبهکلدنیا.
* یک شنبه روز والدت آقا میخوام برم حرم کاش از این
دوربینهانصیبماهمبشه.

وپروانههایالزمدریافتشدوویالهایکیپسازدیگریازدل
زمینیکهتاچندسالپیشبخشیازکوههایشمالیلواسان
بود ،سر برآورد .این همه در حالی بود که در هیچ کدام از این
مراحل به ظاهر قانونی هیچ استعالمی از اداره محیط زیست
استان تهران دریافت نشد و اعتراضهای این سازمان هم در
اینخصوصبهنتیج هنرسید.
▪ویالی  ۱۵۰میلیاردی در باستی هیلز

اصــا نگران محدودیت قیمتها نباشید،
قیمت وی ــا در شــهــرک الکــچــری باستی
هیلز هیچ محدودیتی نـــدارد .یکی از
الکچریترینویالهایاین
شهرک تقریبا دو

* به خدا گریه ام گرفت.خیلی وقته نرفتم مشهد.دلم
تنگشد.خوشبهسعادتشون.انشاءا...قسمتبشه
هرچهزودتربرمخدمتآقاامامرضا(ع).
*کاشاینویدئوباعثنشهازفرداهرکسییکسوژه
دستشبگیرهوبرهتوحرمدوربینمخفیدرستکنه.
▪چطور خادم شویم

خادمزائرانبارگاهملکوتیامامهشتمشدندیرزمانی
است که آرزوی هر معشوقی است ،هر زائری که قدم
داخلحرممیگذاردآرزویشساعتیخدمتبهزائران
حرماست.درادامهشماهممیتوانیددرهرکجایدنیا
کهباشیددرطرحخادمیاری
ثبت نــام کنید و خادم
حضرت رضا (ع)
باشید.
درقالب طرح
خادمیار ،خدمت
و مخدوم شرایطی فراهم
شده که عموم عالقهمندان
و آرزومــنــدان واجــد شرایط
خــدمــت بــه ب ــارگ ــاه منور
رضــوی میتوانند توفیق
خدمت به آن حضرت را از
مسیر خدمت به محرومان
و مستمندان شهر و دیار خود
یــا ارائــــه خــدمــت و همکاری
تــخــصــصــی بـــا مــجــمــوع ـههــا و
مؤسسات آستان قدس رضوی
بیابند.
خادمیاران پس از ثبت نام اولیه در
سایت  ،khademyar.razavi.irبه
تناسبتوانمندیوتخصصیکهدارند
میتواننددرشهرخودشانبهمحرومان
ونیازمندانخدمتکنند.تاکنونبیش
از  200هزار نفر در سراسر کشور در
سامانهخادمیارانرضویثبت
نامکرد هاند.

هزار و ۵۰۰متر زیربنا دارد .پارکینگ ،انباری ،بالکن ،سونا،
استخر ،جکوزی ،سالن ورزشی و خالصه هرچه که دلتان
بخواهد در آن پیدا میشود .تازه این ویال نوساز است و همین
پارسالساختآنتمامشدهویکیازویالهایسوپرالکچری
درباستیهیلزاست.

