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ساختادویهبافضوالتمرغو کلنگافتتاح 4نفره!


تصاویر پربازدید فضای مجازی
سیستانو
بلوچستان
زیرریزگردها!



لطفا لطفا درست انتخاب کنید!



از خودگذشتگی پاکبان اندیمشکی
ازخودگذشتگی کارگر شهرداری اندیمشک برای نظافت
شهر در دمای ۵۰درجه بازتاب وسیعی در فضای مجازی
داشت .پاکبانی برای این که راه آب فاضالب شهری را
باز کند داخل جوی می شود و زباله هایی را که در آن گیر
کرده ،با دست خارج می کند تا بوی نامطبوعی که در منطقه
پیچیده برطرف شود .این از خودگذشتگی از دید کاربران
فضای مجازی دور نماند و آن ها را به تحسین و واکنش وا
داشت .کاربری نوشت« :این کارگران گاهی معوقات حقوق
شون به پنج ماه هم می رسه ،ولی شریف هستن و کاری که
انتخاب کردن رو به نحو احسن انجام می دن ».کاربر دیگری
نوشت« :کاش حداقل امکاناتی مثل لجن کش داشتن».
کاربری هم خطاب به مردم نوشت« :این دیگه تقصیر هیچ
مسئولی نیست ،تقصیر ماست که با ریختن زباله زحمت
این عزیزان رو زیاد می کنیم و این اتفاق به دلیل سهل
انگاری های ما افتاده».

3.4 M views

در ویدئویی که بهتازگی از یک مراسم عروسی در فضای
مجازی منتشر شده است ،کیکی بسیار بزرگ درست شده
که عروس و داماد به وسیله باالبر از قسمت وسط آن در
مقابل دید عموم حاضر میشوند و در برابر کیک ناچیز
به حساب می آیند .این میزان تجمالت و هزین ه برای یک
مراسم عروسی باعث واکنش کاربران زیادی شده است.
کاربری با انتشار این ویدئو نوشت« :رکورد بزرگ ترین
کیک هم می رسه به این کیک عروسی تا این حد که عروس
و داماد از وسطش میان بیرون ،کل قد و قامت عروس
و داماد یه وجب از اون کیک هم نشده!» کاربر دیگری
نوشت« :زندگی که با این میزان تجمل و نمایش شروع
بشه تا انتهاش به کجا میخواد بره!» کاربری هم نوشت:
«باید توی کتاب گینس یه رکورد برای حماقت بذارن و این
عروس و داماد رو هم بذارن رکورددار اون».
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ادویه با خاک اره و فضوالت مرغ!
ویدئویی از کشف انبار مواد اولیه و کارگاه تولید ادویه
تقلبی در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرد.
دراین کارگاه که در همدان کشف شده با استفاده از
خاک اره ،کاه ،فضوالت مرغ ،زغال و رنگ و اسانس غیر
مجاز اقدام به ساخت پودر ادویــه هایی مثل ادویه
خورشتی ،دارچین ،زنجبیل ،فلفل قرمز ،سیاه دانه و
 ....می کردند و بعد از بسته بندی در بازار به فروش
می رساندند .کاربری نوشت« :به هوای ارزون بودن
از کاالهای بدون اصالت استفاده نکنید ».کاربر دیگری
نوشت« :بهتره از عطاری ها ادویــه ناساب بخرید و
خودتون اون رو پودر و استفاده کنید ».کاربری هم
نوشت« :این جور متقلب ها رو باید خیلی جریمه کنن
چون سالمت جامعه رو به خطر می اندازن».
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یک کلنگ افتتاح برای  ۴نفر!

سالن های آرایش و زیبایی با درآمد  150میلیونی

یکی از عکس هایی که خیلی زود در فضای مجازی فراگیر
و در همه کانال ها ،گروه ها و صفحات شبکه های اجتماعی
دیده شد مربوط به کلنگ زنی پروژه ای در سیستان و
بلوچستان بود .در جریان سفر سرپرست وزارت آموزش
و پرورش به سیستان و بلوچستان جمعی از مسئوالن در
اقدامی عجیب ،چهار نفره یک پروژه را کلنگ زنی کردند.
کاربران هم به این کلنگ زنی عجیب واکنش نشان دادند.
کاربری نوشت« :کاش همین جور که شوق کلنگ زنی دارن
شوق پیگیری برای تکمیل و جواب گویی بعد از تحویل
پروژه رو هم داشته باشن ».کاربر دیگری نوشت« :اگه
به جای کلنگ زنی ،آخرین آجر پروژه گذاری داشته باشیم
احتمال این هست که مدیران پروژه های بیشتری رو
تموم کنن ».

یکی از پست های پربازدید شبکه های اجتماعی مربوط
به سالن های آرایش و زیبایی بود که در شرح آن آمده
بود« :سالنهای زیبایی در شمال پایتخت وجود دارد که
بنا به گفته کارکنان آن ماهانه  ۱۰۰تا ۱۵۰میلیون تومان
درآمد دارند و اگر هزینههای آن کسر شود میزان خالص
درآمد برای صاحبان آن ها حدود ۸۰تا ۱۰۰میلیون تومان
میشود .در برخی از مناسبتهای سال درآمد آن ها به۱۰
میلیون تومان در روز نیز میرسد!» کاربری نوشت« :اداره
داراییاگهتویفضایمجازییهگشتیبزنهکلیازمشاغلی
رو که فرار مالیاتی دارن می تونه پیدا کنه!» کاربر دیگری
نوشت « :یادمه صبحها که بیدار میشدیم بریم مدرسه،
بهمون می گفتن :االن درس می خونی سختی می کشی،
عوضش بعد زندگی خوبی داری!»
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«خبرنگار:شنیدهایمکهشمایکجوانبسیارپولدارهستید
و همه کــاری از جمله کارهای نفتی و ساخت و ساز انجام
میدهید؟
آقاخان:بحثمالیرودرجریاننیستماماکارمیکنیم.
خبرنگار:خیلیشبیهمسیهستید.
آقاخان(:ذوقزدهمیشودومیخندد!)
خبرنگار:شغلتانچیست؟
آقاخان:بیشترکارصرافیانجاممیدهم.
خبرنگار:یعنیکارهاینفتیوساختوسازنمیکنید؟
آقاخان:خیر
خبرنگار:شمابابکزنجانی 2نیستید؟
آقاخان(:درحالیکهمیخنددوذوقزدهشده)خیر»
اینیکگفتوگویقدیمیباساالرآقاخان،یکیازنامهاییاست
کهاینروزهادرفضایمجازیبسیاردیدهودرگروههاودورهمی
هایخانوادگیهمدربارهاوبسیارحرفزدهمیشود.فردیکه
اینروزهامتهمردیفاولپروندهتشکیلشدهبرایاخاللارزی
مسئوالنومقاماتسابقبانکمرکزیاست.دراینگفتوگواو
به بچه ذوق زده ای شباهت دارد که وقتی فردی به او می گوید
شبیهمسیاست،کیفمیکندوازاینکهبابابکزنجانیمقایسه
میشودلذتمیبرد.

ساالرآقاخانکیستواتهامشچیست؟

کار





چهرهجنجالیپروندهمدیرانارزیسابقبانکمرکزیکهگفتهمیشودفرارکرده کیست؟

2.1 M views



رکورد حماقت شکست!

در ساخمتان شیشه ای میرداماد!
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«لطفا اشتباهی نباشید!» در چند روز اخیر ،تعداد زیادی از
جوانان کشور مشغول انتخاب رشته کنکور بودند ،یکی از
صفحاتفعالفضایمجازیباانتشاریکعکسبهاینبهانه
در نوشتهای که منتشر کرد ،نوشت« :وقتی از بشریت
متنفرید ،پرستار نشید .وقتی از عالم طلبکارید ،گارسون
و مهماندار نشید! وقتی عاشق پول و دیوانه ثروتید ،دکتر
یا وکیل نشید! اگه ارث باباتون رو از مردم طلب دارید،
مسئول یا مدیر نشید! خالصه که پدر ما رو درآوردید
با این انتخاب رشتههای اشتباهتون!» در این پست به
موضوعاتی مانند حقوق نجومی و فرارهای مالیاتی در بین
شغلهای پردرآمد اشاره شده است .یکی از کاربران در
واکنش به این مطلب نوشت« :آفرین خوب گفتی! وقتی
افراد در جایگاه اشتباهی قرار میگیرند آسیبهاش رو
جامعه میبینه» .کاربر دیگری نوشت« :آقا یا خانومی که می
خوای انتخاب رشته کنی ،رشته ای رو انتخاب کن که بهش
عالقه داری تا بتونی بعدها موفق باشی».

ساالر آقاخان اب«  اطلس جت»

هی
ب چبنبستی
ی
ای
ر
را انی
و
جودندارهیا
را
ه
ی
خواهد
ی
افتیاراهی
خ
وا
ه
د
سا
خ
ت

برای دیدن ویدئوی مطالبی که
در ایــن صفحه میخوانید و در
فضای مجازی فراگیر شده است،
کیوآر کد مقابل را اسکن کنید.

دربــاره فعالیت های اقتصادی و شخصی آقاخان اطالعات
زیادی در دسترس نیست .فقط همین قدر بدانید که او متولد
 1370است و در حالی که 28سال دارد  ،اتهامش مشارکت
در اخالل در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده
ارز به صورت شبکهای و سازمان یافته در حد کالن به میزان
 ۱۵۹میلیون و  ۸۰۰هزار دالر و  ۲۰میلیون و  ۵۰۰هزار
یورو ،پرداخت رشوه به میزان  ۱۱۸هزار دالر به میثم خدایی
(مشاور معاوناقتصادیرئیسجمهور)ورسولسجاد( معاون
بینالملل وقتبانکمرکزی)وهمچنینیکدستگاهرنو30
میلیونتومانی،یکجفتساعتامگابهمبلغ۳۲میلیونتومان
وپرداختهزینهسفرهواییبهکیشواقامتدرهتلبراینام
بردهواعضایخانوادهاوست .اودربخشیازهمانمصاحبهای
کهدرابتدایمطلببهآناشارهکردیمادعامیکندکهپیشاز
اینغیرازصرافیدرایرالیناطلسجتهمسرمایهگذاربوده
است( .اطلس جت یکی از ایرالین های مشهور در ترکیه است
کههماکنوندرناوگانهواییخود ۲۷،فروندهواپیمایجت
مسافربری از نوع ایرباس  ۳۱۹٬۳۲۰و ۳۸۱دارد ).آقاخان
تا سال  ۱۳۹۵در شرکتی که نمایندگی هواپیمایی اطلس
جت ترکیه در ایران را بر عهده داشته ،سهامدار بوده است .بر
اساسشواهدبهنظرمیرسداوبهشدتبهدنیایسلبریتیها
عالقهمنداستودوستداردباآنهاعکسبگیردوشاهداین
ماجراهمعکسهایاوباپوریاپورسرخو...است.جالباینکه
عکس هایی از او با حسین الهی قمشه ای و کریم باقری هم در
فضایمجازیدستبهدستمیشود.

ورودبهساختمانشیشهایمیرداماد
اما این چهره جنجالی چگونه پایش به ساختمان شیشه ای
بانک مرکزی در خیابان میرداماد تهران باز شد؟نماینده
دادستان در جلسه رسیدگی به اتهامات  ۹متهم فساد در
بانک مرکزی گفته بود که احمد عراقچی معاون ارزی
وقت بانک مرکزی با آقاخان به صورت محرمانه با بانک
مرکزی در خصوص بازار غیر رسمی ارز همکاری میکرده
و از ساالر آقاخان به صورت محرمانه خواسته هر مرحله ۵
میلیون دالر ارز از بانک مرکزی بخرد و برای کنترل قیمت
در بــازار به هرکسی که صالح میداند بعد از ساعت 16
بفروشد .نماینده دادستان درباره چگونگی آشنایی این
دو نفر هم این طور می گوید« :در شهریور ماه  ،۹۶عراقچی
معاون ارزی بانک مرکزی از طریق میثم خدایی(مشاور
معاون اقتصادی رئیس جمهور) با ساالر آقاخان آشنا و
جلسهای در دفتر احمد عراقچی تشکیل میشود .آقاخان
حسب ادعا و اظهارات خود و نیز مدارک به عنوان نماینده
و کارگزاری بانک انصار فعالیت داشته که به تدریج روابط
خود با عراقچی را گسترش می دهد.

از بازداشت تا فرار
ساالر آقاخان  20اسفند سال  96یعنی دقیق ًا زمانی که اوج
برخورد با دالالن بازار ارز بود ،توسط پلیس آگاهی شناسایی
و دستگیر میشود .بعد از دستگیری ،به گــزارش تسنیم
براساس آن چه پیشتر معاون اول قوهقضاییه گفته ،بازپرس
وقتی میبیند بانک مرکزی و معاونت اقتصادی وزارت
اطالعات ،آقاخان را تأیید میکنند و میگویند اقداماتش
با هماهنگی آن ها بوده ،هفت روز بعد او را آزاد میکند .
همچنین به نوشته نشریه صبح صادق ،ساالر آقاخان مجدد
در مرداد سال  ۹۷بازداشت و بعد از چندماه دوباره آزاد شده
بود .به گفته برخی منابع آقاخان بار دوم حدود هشت ماه در
بازداشت میماند و در نهایت در اسفند  ۹۷با قید وثیقه ۱۵
میلیاردتومانی آزاد میشود.
او کــه ممنوع الــخــروج نــبــوده ،بعد از آزادی از فرصت
سوءاستفاده می کند و تا همین امروز متواری است؛ یعنی
بر خالف آن چه تصور میشود ،آقاخان در جلسات دادگاهی
که این روزها برای مسئوالن و مقامات سابق بانک مرکزی
از جمله سیف و عراقچی برگزار میشود و متهم ردیف اول
پرونده نیز است ،حضور ندارد و محاکمه اش غیابی است.
روزنامه شرق هم نوشت :منابع مطلع خروج ساالر آقاخان،
از متهمان مطرح و بنام پرونده ارزی مدیران سابق بانک
مرکزی در اسفند سال گذشته خبر دادند.این روزنامه در
ادامه نوشت :او زمانی که آزاد شد ،ممنوعالخروج نبود و بر
اساس اظهارات منابع مطلع ،به صورت رسمی در ۲۰اسفند
 ۱۳۹۷از طریق فرودگاه امامخمینی (ره) به عراق و شهر
نجف رفته است.
می توانید با اسکن کیوآرکد داده شده گفت و گوی ساالرآقاخان را ببینید

