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بدرقه دزد ترانس و موزه مشاغل در خودروی زباله!




2.8 M views

2.1 M views

مصائب ناتماممعلوالن

خودرویحملزبالهیااشیایعتیقه؟!

همواره بحث های مناسبسازی محیطهای شهری توسط
مسئوالن و مصائبی که معلوالن برای استفاده از امکانات
شهری دارند مطرح است .اما متاسفانه به نظر می رسد
این مباحث بیشتر برای داغ شدن جلسات مطرح می شود و
در اجرا آن چنان که باید شاهد تغییراتی در بهبود مناسب
سازینیستیم.بااینحالویدئوییدرفضایمجازیمنتشر
شد که از سختی نحوه تردد یکی از معلوالن در راه پله های
محل کارش حکایت داشت .در شرح این ویدئو آمده است:
«تصور کنید این فرد و هــزاران نفر با وضعیت مشابه
ایشان  ۳۰سال باید به این صورت در محل کارشان تردد
کنند ».کاربری نوشت« :به نظرم باید با مدیر اون جا برخورد
کرد که مناسب سازی رو برای کارمندش انجام نداده».
کاربر دیگری نوشت « :خدا کنه با وایرال شدن این ویدئو
این بنده خدا از کارش برکنار نشه».

متاسفانه در روز جهانی موزه یکی از موزه های خاص در
تبریز به نام موزه مشاغل بسته شد  ،با این حال این اتفاق
در شبکه های اجتماعی بازتابی نداشت اما نحوه حمل و
نقل اشیای تاریخی این موزه بازتاب زیادی داشت .در
ویدئویی که از این اتفاق منتشر شده می بینیم که اشیای
تاریخی موزه مشاغل با خودروی حمل نخاله و زباله حمل و به
صاحبانش تحویل داده می شود .در برخی گزارش ها دلیل
بسته شدن موزه را بی توجهی شهرداری به خواسته های
مجموعه داران موزه اعالم کرده اند .کاربری نوشت« :این
که موزه تعطیل شده یه طرف اما این که اجناس عتیقه رو
با ماشین آشغالی دارن جابه جا می کنن یه طرف ».کاربر
دیگری نوشت« :شهرداری تبریز یه کاری کرد که دیگه
کسی آثار عتیقه شو در اختیارش نذاره».

تصاویر پربازدید فضای مجازی
وقتی یکی از بچه ها ناخلف می شه!

«همه به جز
یکی» هم
شده یکی
از روش
هایتبلیغ
چونخیلی
زود همه
بازنشرش
می کنن،
اینایکیش
خود من!

پیاده رویی که پارکینگ شد





ناماثر:

2.4 M views

سقوطانسانیتپایداربست
ویدئوی تلخی از یک دختر جوان در حوالی میدان تجریش
که تصمیم به خودکشی گرفته  ،در فضای مجازی دست به
دست می شود که در آن عده زیادی در حال تماشا هستند.
بعضی از آن ها فقط نظاره گر و برخی نیز گوشی به دست
در حال فیلم برداری از این صحنه هستند و متاسفانه
برخی از آن ها دختر را تشویق به پایین پریدن می کنند.
خوشبختانه دختر جوان از خودکشی پشیمان می شود و
به کمک ماموران امدادی نجات می یابد اما در این میان
انسانیت عده ای بود که سقوط کرد .کاربری نوشت« :فکر
کن که خدای نکرده اون دختره می پرید بعد می خواستین
فیلمشروبذارینتویاینترنتوفالوئرجذبکنید،یکبار
هم خودتون رو بذارین جای اون خانواده ای که داغداره».
کاربری هم نوشت« :تب جذب فالوئر اون قدر باالست که
حتی یه عده به مرگ همنوع شون هم راضی میشن و اونو
به خودکشی تشویق می کنن!»

2.9 M views

بدرقهدزدترانس!
ویدئویی از لحظه دستگیری دزدی که ترانس برق یکی از
روستاهای اطراف شیراز را به سرقت برده بود در شبکه
های اجتماعی منتشر شد که واکنش های زیادی را به همراه
داشت.درویدئوییکهدرشبکههایاجتماعیمنتشرشده
می بینیم که ده ها موتور پشت خودروی نیروی انتظامی که
سارق را با خود می برد به راه افتاده اند .کاربری نوشت:
«انگار رئیس باند یک مافیای مخوف رو دارن می برن که
این جوری دنبال ماشین راه افتادن ».کاربر دیگری نوشت:
«برای اهالی روستایی که روزهای زیادی رو به خاطر سرقت
کابل و ترانس ها بدون برق زندگی کردن ،گرفتن دزد یعنی
پایان بی برقی ».کاربر دیگری نوشت« :به نظرم اگه پلیس
اون جا نبود از دزده فقط لباساش به جا می موند».

3.4 M views

نمایندهمجلسیاحقوقبگیروزارتنفت؟!
پیش از این الریجانی رئیس مجلس گفته بود اگر سندی
وجود دارد که یک نماینده از وزارت نفت حقوق میگیرد
آن را اعالم کنید .به همین دلیل روز گذشته در شبکه
های اجتماعی اسامی هشت تن از نمایندگان فعلی مجلس
با شماره پرسنلی منتشر شد که در آن ادعا شده است این
نمایندگان به استخدام وزارت نفت درآمده اند و در کنار
مجلس از وزارت نفت هم حقوق می گرفته اند که با واکنش
های زیادی از سوی کاربران همراه بود .کاربری نوشت:
«نماینده ای که از وزارتخانه ای حقوق بگیره چطوری می
تونه وزیرش رو استیضاح کنه؟!» کاربر دیگری نوشت:
«این لیست هم ممکنه با فتوشاپ درست شده باشه ،
بهتره نهادهای نظارتی ورود کنن و تکلیف این موضوع رو
مشخص کنن ».کاربری هم نوشت« :مگه نماینده اجازه
داره غیر از مجلس جای دیگه ای هم استخدام بشه این که
ته تعارض منافعه».

یکی از خبرهایی که روز گذشته در توئیتر مورد توجه قرار
گرفت ،مربوط به دادگاه سید سجاد شهیدیان موسس
سایت  payment24ومدیر یک شرکت صرافی بود که
پیشتر در انگلیس بازداشت و به آمریکا مسترد شده بود.
شهیدیان به رغم درخواستهای بینالمللی برای کاهش
تحریمهایآمریکاعلیهایراندردورهمقابلهباشیوعجهانی
ویروس کرونا به بهانه دور زدن تحریم ها به درخواست
آمریکا در انگلیس بازداشت شده بود .کاربری مدعی
شده است یکی از کارهایی که شهیدیان در دوران تحریم
انجام می داده ،باز کردن حساب ارزی برای ایرانی ها با اسم
خودشان بوده .کاربری نوشت« :چیزی که دردناکه اینه که
وقتی آمریکا برای شناسایی جریان های مالی یک کشور
 ۱۵میلیون دالر جایزه گذاشته  ،حداقل کاری که وزارت
خارجه می تونسته بکنه این بوده که از این آدما مراقبت
بیشتری کنه ».کاربر دیگری نوشت« :این آقا خودش باید
می فهمیده وقتی داره به دور زدن تحریم ها کمک می کنه،
نباید بره لندن»

محمدی « -زوج مفسد اقتصادی به اعدام محکوم شدند» ؛ دیروز بود که سخنگوی قوه
قضاییه از صدور حکم اعدام وحید بهزادی و همسرش نجوا الشیدایی خبر داد .زوج
دهه شصتی که اقدام به اخالل کالن در بازار ارز ،پیشخرید بیش از  6700خودرو،
مشارکت در عملیات پول شویی به میزان  ۳۲هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط
به سکه کرده بودند و از آن ها  ۲۴هزار و  ۷۰۰سکه تمام بهار و صد کیلو طال کشف
شد .آنها با فعالیت در شرکتی مثل گلدکوئست  ،گلدماین و یونیک فاینانس از
هزاران تن از هموطنان با ادعای سرمایه گذاری در بورس و فلزات ،کالهبرداری
کرده بودند تا جایی که حتی افراد خانواده خود را نیز وارد بازی کثیفشان کردند
و از خواهر و برادر و مادر خود هم استفاده کردند .هرچند طبق گفته سخنگوی
قوه قضاییه حکم صادر شده قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است اما
امروز به همین بهانه مروری خواهیم داشت بر احکام سنگینی که برای مقابله با مفاسد
اقتصادی در چند سال اخیر صادر شده است.

کالهبردار بزرگ قیر

اینچقدر
خوبماهیت
فضای
مجازیرو
نشون
میده،چیزی
کهتویپیج
هایآدما
میبینیم
همهواقعیت
نیست
ماسکرستورانی!

یککشیش
کاتولیک
برایحفظ
فاصله
گذاری
اجتماعی
باتفنگآب
پاش،آب
مقدسبه
مردم
میپاشه

این ماسک
ها یه پدال
اهرمی داره
که وقتی
فشارش
میدی جلوی
دهان باز می
شه تا بتونی
غذا بخوری
و بعد بسته
می شه

برای دیدن ویدئوی مطالبی که
در ایــن صفحه میخوانید و در
فضای مجازی فراگیر شده است
کیوآر کد مقابل را اسکن کنید.
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هزار برگه رسیده بود.
نام باقری درمنی اولین بار خرداد  86مطرح شد؛ زمانی
که ستاد مبارزه با قاچاق کاال از او به عنوان «بدهکار ۲
هزار میلیارد تومانی بانکی» یاد کرد .در پروند های که
«بزر گترین پرونده قاچاق کشور» نام گذاری شد ،او به
قاچاق  ۹میلیارد دالر کاال متهم و دستگیر شد که البته
یک روز بعد با اخذ تعهد اخالقی آزاد شد.
اتهام جنجالی او البته مرتبط با معامله قیر و شرکت پاالیش
«نفت جی» بود که شاکی پرونده او بود.
باقری درمنی متهم شد با ایجاد شرکتهای صــوری و
بدون آن که نامی از خود به جا بگذارد ،اقدام به خرید و
صــادرات قیر کرده است .گفته شد باقری درمنی بیش
از  ۳۲۲میلیون و  ۳۴۳هــزار کیلو قیر (معادل 145
میلیون دالر) خریده که پول آن ها را بازنگردانده است.
او با اتها مهایی نظیر قاچاق کاال ،پول شویی ،معوقات
بازپرداخت وا مهای بانکی و قاچاق شمش طال هم روبه
رو بــود .از دیگر اتهاماتی که آقــای درمنی با آن روبــه رو
شد مشارکت در کالهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری
از بانک ملی ایران به مبلغ  ۴۱میلیارد و  ۵۰۰میلیون
تومان بود .حکم اعــدام او سرانجام بامداد شنبه  1دی
 97اجرا شد.

دیگرمتهمیکهدرسالهای
اخیر خبر دستگیری و اعدام
او بــازتــاب زی ــادی داشــت،
وحــیــد مظلومین یکی از
بازاریان تهران بود .او که در
زمان دستگیری  56سال
داشت ،بیش از سه دهه در
عرصه داد و ستد سکه ،ارز و
طــا فعالیت کـــرده بــود.
مظلومین پس از ناآرامیهای به وجود آمده در بازار طال و
سکه در اوایــل سال  ،۹۷در حالی دستگیر شد که گفته
میشد معادل دو ُتن سکه را از طریق داللهای زیرمجموعه
خــود از سطح بــازار خریده و جــمـعآوری کــرده اســت .او و
شرکایش با جمعآوری گسترده سکه از بازار و کاهش دادن
عرضه ،به گرانی قیمت سکه دامن میزدند.
گردش مالی مظلومین و شرکایش از این مسیر به  ۱۴هزار
میلیارد تومان رسیده بود که در قالب  170هزار تراکنش
مالی و  219فقره حساب انجام شده بود.
مظلومین در گفتوگویی که از زندان با خبرگزاری میزان
انجام داد گفت« :بــرای خودم اسم و رسمی دارم  ،کسی
نیست که در صنف ما من را نشناسد .اگر از من بپرسید
دوباره شانس بازگشت به بازار داشته باشم که ندارم ،دوباره
همان کار را میکنم» .حکم اعدام این مفسد بزرگ ،سرانجام
چهارشنبه  23آبان  97اجرایی شد که البته تاثیر خاصی بر
سامان یافتن بازار طال و ارز نداشت!

مفاسدوزیررفاهسابقوعابربانکپرسپولیس

قاچاقچی بزرگ سوخت

مراسممذهبی
بافاصلهمطمئن

ﻣﺠﻠﻪ

متهم بزرگ اخالل بازار سکه
دیمــــاه  97خــبــر اعـــدام
حمیدرضا باقری درمنی
که رسانهها او را به عنوان
سلطان قیر میشناختند،
منتشر شــد .او در حالی
اعـــــدام شـــد کـــه پ ــرون ــده
خـــودش و مرتبطانش به
 156جلد و بیش از 25

ضایمجازی
ف



بازداشتبهبهانهدورزدنتحریم

دورجدیدمبارزهبامفاسداقتصادیبا حکم اعدامبرای سالطینخودرو ،قاچاقچی 9میلیارد
دالری  ،صاحب 2تن سکه و 20سال زندان برای وزیر سابق همراه بوده است

چنین جایی
یه زمانی
اسمش
پیادهرو بود
اما یه عده
خودخواه
ماشیناشون
رو پارک کردن
و به پارکینگ
تبدیلش
کردن
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اواخر دیماه سال گذشته
بــود کــه خبر دستگیری و
محکومیت بــزر گتــریــن
قاچاقچی سوخت رسانهای
شد.
«هومن پروین» در قاچاق
صدها میلیون تن سوخت
نـــقـــش داشــــــت و حــکــم
قطعی که برایش صادر شد جریمه  150میلیارد تومانی
بود .پیگیر یهای رسانهها نشانداد این فرد همکاری
نزدیکی با باقری درمنی متهم پرونده قیر داشته است.
پروین مدیرعامل شرکت «پرنده آبی جهان» بود و  10سال
هم در امارات سکونت داشت.
درباره شیوه فعالیت این فرد گفته شده که او ابتدا اقدام به
جمعآوری سوخت یارانهای میکرده ،سپس سوختهای
قاچاق را با برخی مشتقات بیارزش نفتی مخلوط و با عنوان
روغــن سوخته به مناطق جنوبی کشور منتقل میکرده
است .در مرحله بعد ،موادی که با عنوان روغن سوخته به
مناطق جنوبی کشور رسیده بود ،در کارخانههای این باند،
دوبــاره به بنزین و گازوئیل تبدیل و به مقصد کشورهای
امــارات متحده عربی و افغانستان قاچاق میشد .نکته
جالب این جاست که او یک بار در سال  89در پنجمین
دوره جشنواره ملی کارآفرینان برتر عنوان کارآفرین برتر
را از آن خود کرده و توسط رئیس جمهور وقت مورد تقدیر
قرار گرفته بود.

یکی دیگر از پروندههای فساد مالی که در سالهای اخیر
پرسروصدا شد ،پرونده فساد وزیر رفاه و تامین اجتماعی
سالهای  84تا  85دولت احمدی نژاد بود .پرویز کاظمی
که عالوه بر وزارت رفاه ،سوابق مدیریتی بسیاری از جمله
مدیر عاملی شرکت های گروه سایپا ،مدیر عاملی شرکت
سرمایهگذاری گروه صنعتی ایران خــودرو ،رئیس هیئت
مدیره بانک سرمایه و عضو هیئت امنای صندوق ذخیره
فرهنگیان را هم تجربه کرده بود  ،در سال  97با حکم دادگاه
به  20سال زندان محکوم شد.
او به جرم مشارکت در  ۴۱فقره خیانت در امانت به مبلغ
 2488میلیارد تومان ۴۶ ،فقره تسهیالت خارج از ضوابط و
غیرمجاز به مبلغ حدود 2/5میلیارد تومان و همچنین متهم
ردیف دوم در ازای پرداخت تسهیالت  ۶۰۰میلیارد تومانی
به حسین هدایتی ،عضو هیئت مدیره استیل آذین ایرانیان
چنین حکمی برایش صادر شد .در پرونده فساد مالی بانک
سرمایه نام کاظمی در کنار علی بخشایش و محمدرضا
توسلی به عنوان اعضای هیئت مدیره بانک سرمایه مطرح
شده بود که در مجموع با اتهام خیانت در امانت در مبلغ
 14هزار میلیارد تومان از اموال صندوق ذخیره فرهنگیان
مواجه بودند.

