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معمایپارکینگسایپاودردسر جدیدجهانگیری!


تصاویر پربازدید فضای مجازی

به نظر میاد
نویسنده ش
کاسبخوبی
بوده که
هنوز کرونا
تموم نشده،
کتابپسا
کرونا رو
نوشته و وارد
بازار کرده



2.8 M views

2.1 M views

دردسرحدادعادل برای جهانگیری!

اقدامتحسینبرانگیزرانندهاتوبوس

حداد عادل ،رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در
نامهایبهرئیسجمهوربرکاربردمعادلفارسیلغاتبیگانه
در حوزه سالمت تأکید کرد و انتشار این واژههای بیگانه و
معادل فارسیشان در فضای مجازی ،بازتاب زیادی داشت.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی پیشنهاد داده تا از
این به بعد و به جای ویدئوکنفرانس ،بگویند دورسخنی یا
به جای کادر درمان بگویند کارکنان درمان یا به جای پاندمی
از دنیا گیری استفاده کنند و  . ...کاربری در این باره به
طنز نوشت« :حداد عادل معنی واژه پاندمی رو گذاشته
جهانگیری .از این به بعد تو هیئت دولت به جهانگیری
میگن اسحاق پاندمی! عادل با این معادلسازی ،بزرگترین
ضربه رو به اصالحطلبها زد!» کاربر دیگری نوشت« :واقعا
توجه به زبانفارسی مهمه و نباید این چیزها شوخی گرفته
بشه ».کاربری هم نوشت« :بهتره فرهنگستان زبان و ادب
فارسی قبل از این که یه واژه توی کشور همه گیر بشه اونا
رو اعالم کنه نه بعد از این همه مدت».

«کاش همهمون بیشتر هوای معلوالن عزیز رو داشته
باشیم» .همواره بحث مناسبسازی محیطهای شهری
توسط مسئوالن و مصایبی که این عزیزان برای استفاده از
امکانات شهری دارند مطرح است .در این روزهای کرونایی
قطعا مشکالت معلوالن دوچندان خواهد بود اما خوب است
که ما شهروندان هم خودمان بیشتر هوای خودمان را
داشته باشیم .تصاویری در فضای مجازی منتشر شده از
راننده اتوبوس مشهدی که در حرکت قابل تحسینی به
یک معلول برای سوار شدن به اتوبوس که امکانات الزم
را برای استفاده معلوالن ندارد کمک می کند .این راننده
وقتی با مسافر معلولی مواجه میشود که قصد سوار شدن
دارد ضمن پایین آوردن اتاقک اتوبوس خودش هم پیاده
میشود و شخصا به فرد ویلچرنشین کمک میکند تا بتواند
سوار اتوبوس شود .کاربری نوشت« :اگر همین تصویر
مربوط به کشورهای خارجی بود بارها منتشرش میکردین.
کاش حاال اقدام این هموطنمون رو هم بیشتر ببینیم و
همه رو تشویق کنیم به کمک کردن به معلوالن».



کتاب پسا کرونا رسید!

تدریس با پای شکسته

محمدعلی
رضایی،
معلمی که
با پای گچ
گرفته ۹۰
کیلومتر رو تا
روستای محل
تدریسش با
موتور رفته
تا کالسش
تعطیل نشه

کشورمون
ربی
ییکیازشهرهایغ زشیراالغ،
ختهشدها
و
یهمغازهت عجیبیسا
شگذاشته
صابونهای
غبرایفرو
بزوشترمر
شیر



ابونهای
ص
بدربازار!
عجی

2.4 M views

معمایپارکینگسایپا
«فکر کنم جــواب معمای قیمتها پیدا شــد؟» پس از
افزایش ناگهانی قیمت خودروها در بازار که همین چند روز
پیش اتفاق افتاد و متعاقب آن تعدیل قیمتها ،از مردم
خواسته شد که احتکار خودروها در انبارها و پارکینگها
را گزارش دهند .یعنی حتی اگر یک خودروی صفر هم چند
ماه است در پارکینگ نگهداری میشود میتواند خودروی
احتکار شده به حساب بیاید .حاال این موضوع در حالی است
که امروز تصاویری در فضای مجازی منتشر شده که گفته
میشودمربوطبهپارکینگسایپاسیتروئناستکهچندین
هزار خودرو در آن نگهداری میشود .طبق این مدارک
تصویری این بزرگ ترین انبار احتکار خودرو در پارکینگ
خودروسازان به حساب میآید .کاربری نوشت« :احتکار
واقعی این جاست که باید گزارش بشه .به نظر میرسه
مقصر اصلی خودشون هستن که این طوری خودروها رو
از دسترس مردم دور نگه میدارن تا قیمتها باال بره».



2.9 M views

بازیافتزبالههایبیمارستانیدرانبار!
به تازگی ویدئویی از یک انبار متروکه که ظاهرا مربوط به
شهر اهواز است ،منتشر شده و عدهای در آنجا مشغول
تفکیک غیر اصولی زبالههای بیمارستانی و خطرناک دور از
چشم مسئوالن هستند .طبق آن چه در این ویدئو مشاهده
میشود ،دستکشها ،سر سرنگها و  ...در کیسههای
زباله وجود دارد که تفکیکشان نیاز به دقت خاصی دارد
و نباید به صورت فلهای انجام شود .در قسمتی از این
ویدئو ،فردی که مشغول فیلم گرفتن است ،میگوید« :اگر
دستتون بخوره به سرنگ ،ایدز ،هپاتیت و حتی کرونا
میگیرین!» و یکی از کارگران این انبار میگوید« :شما رو
قسم میدم که ما رو بیکار نکنین ».کاربری در همین باره
نوشت« :زباله های بیمارستانی رو این جوری و بدون هیچ
پروتکلی می ریزن توی انبارهای متروکه بعد میگن چی شد
آمار کرونایی های خوزستان رفت باال!»



3.4 M views

امدادگری در شب قدر

3.1 M views

شبهای قدر همیشه تجربه متفاوتی بودهاند و امسال
هم که با شرایط خاصی بیشترمان در منزل و با استفاده
از تلویزیون قرآن به سر گرفتیم و برای نجات مردم جهان
از شر کرونا دعا کردیم .اما ویدئویی در فضای مجازی
منتشر شده از گروه امــداد و نجات هالل احمر استان
کهگیلویه و بویراحمد که تجربه بسیار متفاوتی در این
شبها بوده است .امدادگرانی که وارد عملیات امداد و
نجات فداکارانهای برای نجات جان یک چوپان گرفتار در
کوهستانهای زاگرس شدهاند .البته بارها هشدار داده
شده که هموطنان عزیز در ساعات منتهی به شب اقدام
به صعود نکنند مخصوصا به کوهستانهایی که شناختی
درباره آن ها ندارند .چون میتواند موجب گرفتاری و گم
شدن در کوهستان شود .کاربری نوشت« :خداقوت به
همه این امدادگران زحمتکش».

نسخهجدید«بهسفرقطرکرد»!
ویدئوی سوتی مجری مجله خبری در چهارشنبه شب
گذشته در روزهای اخیر به شدت پربازدید شد و واکنش
های زیادی به همراه داشت .مجری جوانی که پربازدیدهای
سایت باشگاه خبرنگاران جوان را برای مخاطبان می خواند
در بخشی گفت« :دانش آموزان باید حتما ماسکش و دست
 »...که با واکنش بسیاری از کاربران همراه بود .کاربری
نوشت« :من به یاد سفر قطر کرد حیاتی افتادم .او با اون
همه تجربه اشتباه کرد این بنده خدا که هنوز جوونه».
کاربر دیگری نوشت« :هر جور فکر می کنم بازم به نظرم
ماسکش فحش به حساب میاد ».کاربری هم نوشت« :من
اگه جای مجری بودم این قدر پای این سوتی می خندیدم که
دیگه نمی تونستم از جام پا شم این بازم خوب جمع کرد».

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ

پنلتبلیغاتیدرایران

اوناییکه
زبالههاشون
روتوی
طبیعت
میذارنکنار
درختفکر
میکنن
شهرداری
ساعت9
میادازاون
جاجمع
میکنه؟!

سلبریتی
های
خارجی توی
کشورما
میشن پنل
تبلیغاتی
و از بالل
فروشی
تا تعویض
روغنم تبلیغ
می کنن

آشغال

نریزدیگه!

ﻣﺠﻠﻪ

ﻭﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

ﮐﺘﺎﺏ

سرکردهبزرگترینباندقاچاقدخترانایرانیدستگیرشد،اینباندمخوفچگونهفعالیتمیکرد؟
رعیت نــواز -نوشته های این گــزارش فیلم سینمایی
نیست که به راحتی از آن عبور کنیم بلکه کامال واقعی
اســت و ایــن واقعیت از همین ابــتــدا مثل زنــگ یک
سیلی محکم در گوش مان می پیچید .حتی شنیدن
دستگیری بــزرگ ترین قاچاقچی دختران ایرانی
خودش غم زیــادی را به دل هر ایرانی می گــذارد این
خبر یعنی برخی از دختران سرزمین مان به عنوان
برده جنسی و کاال به کشورهای دیگر قاچاق شده اند.
گزارشامروزمانحالوهوایفیلمالتاریمحمدحسین
مهدویان را دارد و شاید با خواندنش آرزو کنید که جای حاج موسی در این فیلم باشید و بتوانید انتقام همه قربانیان این باندهای
مخوف و کثیف را بگیرید .در نوشته امروزمان دختر قصه التاری جلوی چشمانتان خواهد بود که به دلیل ورشکستگی پدر
و زندانی بودن برادر احساس می کند باید کاری انجام دهد .او با دیدن در باغ سبز به دبی می رود ولی ناخواسته به دام می
افتد و بعد از آن تصمیم دیگری می گیرد و برای رهایی از این باند خودکشی می کند .حاال خبرآمده که بزرگ ترین باند قاچاق
دختران ایرانی به خارج از کشور توسط پلیس امنیت عمومی ناجا منهدم شده است .این گروه تبهکار به سرکردگی فردی با
نام مستعار "الکس" ،به مدت چند سال و با توجه به ارتباطات گسترده خود در کشورهای مختلف ،دختران ایرانی را به منظور
بهرهکشی جنسی از آنان به خارج از کشور قاچاق میکرد و به فروش میرساند .فعالیتهای مجرمانه و ضد ملی این گروه تبهکار
در تمام مدت سه سال تحت رصد اطالعاتی نیروی انتظامی قرار داشت و این نهاد پس از انجام اقدامات پیچیده اطالعاتی و
هماهنگیهای الزم با پلیس اینترپل ،الکس ،سرکرده این باند جنایتکار را در مالزی دستگیر و به کشور منتقل کرد .عالوه بر
دستگیری نفر اول باند قاچاق دختران ایرانی ،تمام افراد این باند در داخل و خارج کشور نیز طی یک عملیات اطالعاتی توسط
پلیسامنیتعمومیناجادستگیروتحویلمراجعقضاییشدهاند.امروزمیخواهیم ازجزئیاتفعالیتونحوهعضوگیریاین
باند مخوف پرده برداریم .هرچند این گزارش تلخ است اما برای آشنایی از دام هایی که این باندهای کثیف برای به دام انداختن
قربانیان استفاده می کنند آن را حتما بخوانید.

الکس؛ سرکرده بزرگ ترین باند قاچاق دختران
اطالعاتزیادیازسالتولدشهروز
سخنوری که ملقب به الکس است
موجود نیست اما از قیافه ظاهری
اش بر می آید که حدود  40تا 45
سال سن داشته باشد .الکس به
واس ــط ــه ایـــن ک ــه مـــــادرش تبعه
آمریکاستسالهاییرادرآمریکازندگیکردهامابرایرسیدن
به خواسته های زیــادی که داشته شروع به فعالیت های غیر
قانونی می کند که به همین دلیل از این کشور اخراج می شود و
به دبی می رود .او در سال  1390در دبی به دلیل ارتکاب
جرایمی مانند تجاوز به زنان و دختران به زندان می افتد و بعد از
ششماهآزادوازاماراتنیزبرایهمیشهاخراجمیشود.الکس
بعد از اخراج از دبی به ایران می آید و با زنی به نام مانلی آشنا می
شود .مانلی که پیش از این دستگیر شده بود و دست راست
الکس،دربارهعلتدیپورتشهروزسخنوریازدبی گفتهاست:
«الکس به همراه چند تن دیگر در دبی اقدام به گروگان گیری
اعضای یک خانواده کردند .آنها جلوی چشم پدر خانواده به
مادرخانوادهودخترآنهاتجاوزوسپسپدررااتوکردند.الکس
بهخاطراینکار ۶ماهزندانیوبعدهمدیپورتشد».الکسبعد
از بازگشت به ایران با کمک مانلی و مادرش شبکه مخوف و باند
اسکورتسرویسدخترانایرانیراپایهگذاریمیکند.

اسکورت سرویس چیست؟
اسکورت سرویس همان روسپی گری سازمان یافته است که به
عنواندومینتجارتسیاه دنیابعدازفروشموادمخدرشناخته
می شود و در بیشتر کشورهای جهان غیر قانونی است .در
سال  ۲۰۰۵در بررسی های کشور نیوزیلند تخمین زده شده
که حدود  ۲۰درصد روسپی ها برای آژانسهای اسکورت کار
میکنند .بنا به گزارش های منتشر شده بیش از  40میلیون
کارگر جنسی در صنعت اسکورت سرویس زیر نظر مافیای
قدرت ،پول و پورن فعالیت می کنند .ادعا شده مجموع درآمد
ساالنه روسپی گری سازمان یافته در جهان نزدیک به 200
میلیارددالراست.دراینصنعتهمهبردگانجنسیبهمحصول
تبدیلمیشوند.

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

ﺍﯾﻨﻔﻮﮔﺮﺍﻓﯿﮏ

شکار شکارچی دخرتان

چگونگیشکلگیریاسکورتسرویسایرانی

ﮔﺮﯾﺪ

layout@khorasannews.com

ﻟﻮﮔﻮ

الکس به کمک مانلی و مــادرش در سال  1391برای شکل
گیریشبکهمخوفشاقداماتشراشروعکرد.الکسبهدلیلآن
چهپیشازاینگفتیمازدبیریپورتشدهودیگرنمیتوانستهبه
آنجاسفرکند.اولینمحصولباندالکسخودمانلیاستکهبه
همراه مادر الکس به دبی می رود و شروع به تن فروشی می کند
و دوباره به ایران بر می گردد این اتفاق برای این رخ می دهد که
مانلیبانحوهکارسیستمآشناشودوبعدازاینمانلیدرتیرماهبا
دودختردیگربهدبیمیرودوایناتفاقتاشهریورباتعدادنفرات
بیشتروسفربهدبیادامهپیدامیکند.بعدازشهریور 91الکس
بهمالزیمیرودتابتواندشبکهقاچاقدخترانشراگستردهکند.
اودرآنجافردیرااستخداممیکندتاسایتهاییرا راهاندازی

کند برای جذب مشتری برای دخترانی که با وعده و وعید های
فراوانآنهاراواردباندخودشکردهوبهصورتمحصولیبرای
فروشبهآنهانگاهمیکند.
بعدازراهاندازیسایتهابهسرعتتعدادمشتریان افزایشپیدا
میکندوبههمیندلیلالکسهمبهفکرجذببیشتردختران
ایرانیمیافتد.
و اینژکتورها یا تزریق کننده ها را که کارشان شکار دختران
ایرانیازداخلاینستاگرماستفعالمیکند.تزریقکنندهها،
شکارچیان دختران برای عرضه در شبکه مخوف شان هستند
و سیستم برای بقا نیاز زیادی به این شکارچیان دارد تا بتواند
دخترانبیشتریبهسیستمتزریقکند.
بعدازشکاردخترانتوسطتزریقکنندههاوباوعدهووعیدهای
زیادآنهابهدبیپروازمیکنندوبهمدیریکهدرآنجاوجوددارد
تحویل داده می شوند .از دخترها به محض ورود به دبی در هتل
عکسهاینیمهبرهنهوبرهنهگرفتهمیشودتابرایشانمشتری
جذب شود.تزریق کننده ها به ازای هر دختری که به سیستم
اضافه کنند در سال  94بین  2تا  5میلیون تومان دریافت می
کردند.شایدباورتاننشودولیبهگفتههمدستانالکسدرآمد
او ازهرکدامازدخترانیکهبهعنوانبردهجنسیبهدبیقاچاق
میشدچیزیبین 100تا400میلیونتوماندرماهبودهاست.

چگونگیدستگیریوانهداماینباند
درسال 92گزارشهایمردمیمبنیبرخروجدخترانایرانی
به مقصد دبی در سایت گرداب که متعلق به سازمان اطالعات
سپاه بود ثبتشد که حاکی از فعالیتهای غیراخالقی بر بستر
شبکههایاجتماعیماننداینستاگرامبود.اینگزارشهاباعث
شد تحقیقات گسترده ای توسط تیم سایبری تشکیل شود و
پروژهعنکبوت 2کلیدخوردکهدروهلهاولمنجربهدستگیری
اعضایبانددرداخلکشوردرسال 96شدوخوشبختانهدیروز
همسرکردهاینباندکهبهدلیلفعالیتهایغیرقانونیازجمله
اسکورتسرویسدستگیرشدهبودبهکشورمستردشد.

نحوه جذب دختران
اگرچهبارهادرفیلمهایمختلفیکه
درباره قاچاق دختران تهیه شده از
چگونگی جذب آن ها به باندهای
فحشا صحبت هــایــی شــده امــا با
نگاهی به باندی که الکس و مانلی
تشکیل داده بودند می توان دید که
اینباندبیشترقربانیانراازاینستاگرامپیدامیکردندوباوعده
های پول دار شدن و  ...آن ها را به دبی می فرستادند .دخترانی
همکهاغفالشدهوسودایسوارشدنبرخودروهایگرانقیمت
رادارندباپنهانکاریازخانوادههایخوددرپوششآرایشگری،
منشیشرکت،مترجم،حضوردرکنسرتفالنخوانندهو...به
دبیسفرمیکنند.متاسفانهاکثرخانوادههابهاینمسائلناآگاه
یابیتوجههستندواینبیتوجهیوناآگاهیخانوادههافرصتی
بهدستاینشبکههایفسادمیدهدتابتواننددختراناینمرز
وبومراکهناموسمنوشمایندجذبکنندوبهکشورهایدیگر
درقبالمشتیپولبفروشند.

