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بازنشستگان مطالبات مرخصی های استفاده نشده
را دریافت خواهند کرد

...

یادداشت روز
حسین بردبار

economic@khorasannews.com

عقب ماندگی های مالیاتی
برای مواجهه با سوداگران
پس از چند ماه بالتکلیفی سازمان امورمالیاتی
در نبود یک رئیس کل و اداره این سازمان مهم با
سرپرست ،باالخره هیئت دولت به دکتر امید علی
پارسا ،رئیس قبلی مرکز آمار ایران رای اعتماد داد
و وی را روانــه سازمانی کرد که عرصه وسیعی از
اصالحات و تکالیف مهمی برای رفع نابه سامانی
ها را پیش رو دارد .در شرایطی که اقتصاد کشور
با دغدغه هایی همچون کاهش ارزش پول ملی،
وابستگی به نفت ،تحریم های بی سابقه ظالمانه،
توزیع نامناسب ثروت و فاصله طبقاتی رو به افزایش
مواجه است ،سازمان امورمالیاتی می تواند نقش
بسیار قابل توجه و موثری در رفع این دغدغه ها ایفا
کند .اصالحات گسترده در نظام مالیاتی کشور و
برونرفتازبرخینابهسامانیها،شاهبیترفعاین
دغدغههایقدیمیوبنیادیدراقتصادایراناست.
برای تحقق این مهم اقتصاد کشورمان اکنون یک
مرد میدان عمل در عرصه مالیات می طلبد ،مردی
که هراسی از سروصداهای صاحبان قدرت و ثروت
نداشته باشد و برای اصالح امور گام به گام پیش
رود؛ اموری که کشورمان سال ها برای اجرای آن از
دیگر کشورها عقب افتاده است و اقتصاد کشورمان
تشنه اجرایی کردن آن هاست اما مرد میدان نبوده
کهبتواندازعهدهکاربرآیدیاشایداوضاعآنقدرنابه
سامانبودهکهتاکنونکسینتوانستهکاریدرخور
عمل انجام دهد .این که اکنون به دلیل کم ارزش
شدن پول ملی ،فاصله طبقاتی به صورت مضاعفی
افزایشیافتهاستوتوزیعثروتبهدرستیدرکشور

انجام نمی شــود ،یک سر رفع آن به سازمان امور
مالیاتیبرمیگرددواینسازمانبااعمالواجرایی
کردن قوانین درست مالیاتی یا حتی پیشنهاد آن
ها به قوه قانون گذاری کشور می تواند برای کاهش
این درد مزمن اقتصادی کمک کند و در شرایطی
که تولیدکنندگان و حقوق بگیران بیشترین فشار
پرداخت مالیات را متحمل می شوند ،تمرکز نظام
مالیاتی را به سمت درآمدهای بــادآورده ناشی از
سوداگری ببرد .موضوعاتی همچون مالیات بر
عایدی سرمایه که در اغلب کشورهای پیشرفته و
درحال توسعه جهان اجرا شده یا درحال اجرایی
شدن است ،در ایــران سال هاست که منتظر مرد
میدان عمل برای عملیاتی شدن است .مالیات بر
عایدی سرمایه ،گونهای مالیات است که هدف آن
کاهش میزان سود سرمایهگذاری در بازارهای
غیرمولد و موازی بخش تولید است .بدین ترتیب
درصدی از ما به التفاوت افزایش سود در بازارهای
دالل خیز نظیر مسکن ،خودرو ،ارز ،طال و ...توسط
دولتودرقالبمالیاتدریافتمیشود.
البتهبهتازگیسازمانامورمالیاتیباوضعبخشنامه
ای بــرای دریافت مالیات از سوداگران معامالت
ارزیوهمچنینبخشنامهاخیربرایگرفتنمالیات
از خریدارانبیش از  20سکه ،از طرح پیش فروش
بانک مرکزی درسال ،97گام های کوچکی دراین
راستابرداشتهاست،اینگامهاهرچندالزمومبارک
و خوشایند دلسوزان به حال اقتصاد کشور است اما
مسلما ناکافی و البته دارای نواقصی نیز هست که
باید مدنظر رئیس کل جدید قرار گیرد .مثال این که
چرابخشنامهاخیرتنهاشاملکسانیشدهاستکه
دریکنظامرسمیوقابلقبول،سکهازبانکمرکزی
دریافتکردهاندوچراسازمانامورمالیاتیدرقبال
ده ها کارگزار یا دالل سکه در پایتخت که در سبزه
میدانواطرافچهارراهاستانبولوپاساژافشارو...
معامالتچندصدتاییسکهمیکنند،سکوتاختیار
کرده است؟ آیا دست های پنهان صاحبان قدرت
و ثروت نگذاشته که بخشنامه ای جامع االطراف
برای دریافت مالیات از تمام معامالت کالن سکه
صادرشودیامردمیدانعملیکهپیگیرموضوعباشد

آخریندفاعیاتهادیرضویاخذشد

ماجرای رانت گوشتی متهم ردیف اول
هــادی محمدی – ششمین جلسه رسیدگی به
اتهامات سید محمدهادی رضــوی به اخذ آخرین
دفاع وی اختصاص داشت .به گزارش خراسان ،در
ششمین جلسه دادگاه پرونده سیدهادی رضوی و
 30نفر از متهمان یکی از پرونده های بانک سرمایه
که به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی
برگزار شد ،قاضی از متهم اصلی خواست تا آخرین
دفاعیات خــود را مطرح کند.رضوی در آخرین
دفاعیات خود با بیان این که سرمایهگذاری ما اصال
پول فرهنگیان نیست ادامه داد :آقای قهرمانی در
جلسات قبل عنوان کردند که بنده با پول معلمان
پورشه و مازراتی خریدهام ،این درحالی است که از
سال  ،۸۴ماشینم  BMWسری هفت بوده است
و در سال  ۹۰پورشه داشتم که اسناد آن موجود
است .وی خطاب به متهم رضوی گفت :شما ادعا
کردهایدکاربازرگانیمیکنیدمابراساسردیابیو
فاکتورهامیگوییمبخشیرابهصرافی،بخشیرادر
ملک و بخشی را به حساب منشی خود واریز کردید
و فاکتورهای ارائه شده توسط شما وجود خارجی
ندارند .نماینده دادستان دربــاره ضمانتنامه از
متهمرضویپرسید:چراشرکتپشتیبانیاموردام

کاالی اساسی کشور را به شما با 3فقره چک داده
است؟ بدون هیچ پرداختی آقای رضوی 27/5
میلیاردتومانگوشتمیگیردودربازارمیفروشد.
متهمپاسخداد:شرکتپشتیبانیدامبههرکسیبا
ضمانت نامه میدهد.قاضی مسعودی مقام گفت:
قطعا ما برویم به ما نمیدهند.متهم گفت :با وثیقه
ملکیوضمانتنامهبانکیمیدهند.
نمایندهدادستانیگفت:چراشرکتپشتیبانیامور
دام به انــدازه  ۱۰۰درصد قــرارداد گوشت داده در
حالی که باید به اندازه  ۱۵درصد ضمانت نامه این
کارراانجاممیداد؟متهمرضویگوشترامیگیرد
ومیفروشد،اماپولآنرانمیدهد.بهگزارشایسنا
وی افــزود :دولــت باید کــاالی اساسی را به دست
کسانیبدهدکهشبکهتوزیعدارنددرصورتیکهآقای
رضویحتییکروزهمتجربهفروشوتوزیعگوشت
نداشته اســت .جالب این جاست که همه چکها
برگشت خورده است .چه بسا گوشتها فاسد شده
بودند.قهرمانیخطاببهرضویباکنایهگفت:نکند
باستادتنظیمبازاردرارتباطبودید؟قاضیمسعودی
مقامدرواکنشبهاینصحبتگفت:ستادتنظیمبازار
وقتآنزماندراختیارچهکسیبودهاست؟

نبودهیادالیلدیگریمانعتحققاینوجهازمالیات
برعایدیسرمایهشدهاست؟
البتهموضوعمالیاتبرعایدیسرمایهوجوهدیگری
نیز دارد که لرزه بر ساختارهای عنکبوتی صاحبان
قــدرت و ثــروت های بعضا یک شبه و بـــادآورده در
بازارهایزیرزمینیمیاندازدکهشناساییواجرای
آنهانیزمردمیدانعملمیطلبد.
ورود سازمان امورمالیاتی به دریافت مالیات از
سوداگران ارز نیز مبارک است اما بخشنامه اخیر
سازمان امورمالیاتی درایــن زمینه نمی تواند بر
معامالت غیررسمی که در برخی از صرافی ها در
مقیاس های کالن برای انتقال ارز یا اسکناس به
خــارج از کشور شکل می گیرد ،سیطره انــدازد و
مالیاتوضعکند.همچنیناینبخشنامهنظارتیا
جریمهایبرایمالیاتکسانیکهبهصورتخیابانی
معامالت چندده هزارتایی دالر انجام می دهند نیز
دربر ندارد.موضوع اعمال مالیات بر سود سپرده
های کالن بانکی نیز یکی دیگر از وجوه مالیات بر
عایدیسرمایهاستکهدربیشاز 100کشورجهان
اجراییمیشودوایرانازاینقافلهعقبافتادهاست.
مالیاتی که بی هیچ شک و تردیدی اجرایی کردن
آن می تواند در گسترش پایه های مالیاتی ،کاهش
فاصلهطبقاتیوافزایشعدالتاجتماعیموثرباشد.
چرا نظام اقتصادی ایران این قدر معیوب است که
افرادیبتوانندباخروجسرمایههایمیلیاردیخود
از تولید و سپرده گذاری آن در بانک ها بدون هیچ
دغدغه ای و بدتر از آن بدون پرداخت هیچ هزینه و
مالیاتی،ابتدایهرماهدرآمدهایچنددهمیلیونی
داشته باشند؟ چه سازمانی بهتر و موثرتر از سازمان
امورمالیاتی می تواند این زخم های عمیق بر پیکر
اقتصاد را التیام بخشد؟ مشکالت و دغدغه های
نظام مالیاتی کشور کم نیست و این جا هم مجال
پرداختنبههمهآنهانیست؛اکنونکهوزیراقتصاد
به صراحت از رئیس جدید سازمان امور مالیاتی
خواسته تا هرچه سریع تر الیحه مالیات بر عایدی
سرمایهرانهاییکندوبهدولتبفرستد،امیداستکه
رئیسجدیداینسازمانسریع تردراینزمینهاقدام
کند.امیدکهامیدعلیپارسامرداینمیدانباشد.

بیانیه مجمع عالی علوم
انسانی اسالمی در پاسخ
به مطالبه رهبر انقالب
انسانی اسالمی در پاسخ
مجمع عالی علوم
ِ
به مطالبه رهبر معظم انقالب اسالمی از
جامعه دانشگاهی کشور ،بیانیهای صادر
کــرد .به گ ــزارش خبرگزاری مهر ،در این
بیانیه آمــده اســت« :پیرو دعــوت مکرر رهبر
حکیم انقالب اسالمی از جامعه دانشگاهی
مبنی بر پاسخ علمی به مسائل درجــه اول
انسانی اسالمی،
کشور مجمع عالی علوم
ِ
افتخار دارد تا با مشارکت مؤثر اعضای خود
و به کارگیری واحدهای زیر مجموعه ،یعنی
کنگره بینالمللی علوم انسانی اسالمی،
مجالت علمی و پژوهشی ،کتاب نظریه،
سلسلهنشستهایفصالنهاستادانمنتخب
علوم انسانی اسالمی و همچنین مرکز ایده
پردازی و نوآوری در قلمرو موضوعاتی که به
ویژه طی دو سال اخیر در بیانات رهبر معظم
انقالب اســامــی ،به عنوان مسائل درجه
اول امروز ایران اسالمی ،قلمداد شده است
به نظریهپردازی و الگوسازی علمی همت
بگمارد .بر همین اســاس ،از همه استادان
و پژوهشگران ارجمند دعــوت میشود تا
ضمن طراحی مطالعات فــردی و گروهی،
نتایج مطالعات خود را بر مــدار حل مسائل
اساسی کشور ،ترجیح ًا در قالب مقاله علمی
و پژوهشی ،به دبیرخانه مجمع ارسال کنند؛
اهم این مسائل به شرح زیر است -1 :تبیین
ّ
ماهیت آسیبهای اجتماعی در ای ــران و
راههای پیشگیری و مقابله با آن ها  -2تبیین
ماهیتوکارکردفضایمجازیونحوهمواجهه
مبتکرانهباآندرهمهابعاد-3موانعوعوامل
شکلگیری و رونــق تولید ملی در اقتصاد
ایران -4الگوی مطلوب نظام پولی و مالی در
اقتصاد ایران  -5الگوی مطلوب نظام روابط
کار در ایران -6الگوی مطلوب نظام مالیاتی
کشور -7الگوی مطلوب نظام بودجهریزی
کشور-8الگویمطلوبنقشنفتدراقتصاد
ایران -9الگوی مطلوب اقتصاد دانش بنیان
در ایــران  -10الگوی مطلوب نقش بخش
خصوصی در اقتصاد ایــران  -11راههــای
جدیدبرایشکستنومدیریتتحریمها-12
راهبردهایارتقایکارایینظاماداریایران.
مجمع عالی علوم انسانی اسالمی ،فرصت
های گوناگونی را به منظور ارائه مقاالتی که
ارزشکاربردیبیشتری داردبرایمسئوالن
مهیاخواهدکرد.استادان وپژوهشگرانبرای
ارسالآثارازطریقآدرسهایزیراقدامکنند:
www.icih.ir
congress@sccsr.ac.ir
icih1391@gmail.com

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت :بازنشستگان دستگاه های اجرایی که در سال های ۹۶و ۹۷بازنشسته شدهاند مطالبات مربوط
به مرخصی های استفاده نشده خود را دریافت می کنند .به گزارش خراسان ،رضا جمشیدی افزود ۲۰ :میلیارد تومان از اعتبارات هزینهای دستگاه اجرایی
استان برای پرداخت مطالبات مرخصی های استفاده نشده بازنشستگان دستگاه های اجرایی در سال های ۹۶و  ۹۷است که به آن ها پرداخت می شود.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• حقـوق کارگـری بـه قـدری اسـت کـه از
گرسـنگی نمیریـم .بـه قـدری نیسـت کـه
حداقـل کمـی پـس انـداز کنیم که همسـر
و فرزنـدان را بـه یـک مسـافرت ببریـم تـا
افسـردگی نگیرنـد .یعنی فقـط بایـد بدویم تا
از گرسـنگی نمیریـم.
••خـدا بـه داد دل ایـن جوانـان بیـکار و بـی
انگیزه برس .ما جوانان با اسـتعداد و نجیبی
داریم که رفتنـد دنبـال درس تا بـه وطن خود
خدمـت کننـد ولـی گویـا عـده ای ایـن را نمی
خواهنـد .چرا باید فـارغ التحصیل رشـته هوا
فضـا بیکار باشـد؟
•• آقـای روحانـی بنـده چهارسـال اسـت
دردوران عقدبـه سـر مـی بـرم .چـون
هرجامیرم وسایل خانگی بخرم قیمت هاسه
برابـر گـران ترشـده وهرجاکـه میـرم خانـه
بخـرم قیمـت هاسرسـام آور گـران ترشـده.
خودتـان باایـن اقتصـاد خـراب مـی تونیـد
باحقـوق کارگـری زندگـی رو بچرخونیـد کـه
ایـن شـرایط رو بـه ملـت تحمیـل مـی کنیـد؟
آیاایـن عدالـت اسـت؟
••تورابه خدا بـرای وام ازدواج کاری کنید .ما
سـه ضامـن رسـمی ازکجابیاریـم وقتـی همـه
ازجملـه خودمـان در بیمارسـتان خصوصـی
قـراردادی هسـتیم.
••واقعامملکـت ماشـده مثـل زمـان اصحـاب
کهف.ازخـواب بیدارمی شـی مـی بینی همه
چیزچندبرابرگـرون شـده!
•• عکس های رامبدجوان بـه همراه خانمش
درکانـادا پخش شـده بـه احتمال زیاد ایشـان
هـم رفتـه انـد کاناداتافرزندشـان آن جـا بـه
دنیابیاید و امتیاز شـهروندی کانادا را داشته
باشـد .چـرا مسـئوالن صداوسـیما بـه چنیـن
افـرادی کـه شـیفته غـرب هسـتند آنتـن مـی
دهنـد؟ وقتـی الگـوی جوانـان مـا ایـن قبیـل

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

آدم هـا باشـند آینـده آنـان ومملکـت چـه مـی
شـود؟!
••خـوش بـه حـال کارمنـدان وخصوصـا معلم
ها کـه به هـر بهانـه ای شـده راهی شـمال می
شـوند وتنـی بـه آب مـی زننـد .مـا کاسـب هـا
فقـط حسـرت زنـد گـی آنـان را مـی خوریم !
•• آفریـن آقـای مطهـری کـه عملکـرد صـدا و
سـیما در پوشـش گسـترده و معنـی دار خبـر
آقـای نجفـی را تذکـر دادیـد.
•• آقایـان فدراسـیون بـه خواسـته خودشـان
رسـیدند پرسـپولیس را قهرمـان کردنـد چـرا
همـه اشـتباهات داوری به سـود پرسـپولیس
بـود؟!
•• موتـور سـواران سـارق زورگـو! شـما انـگل
جامعـه هسـتید .پـدر و مادرتـان معتادنـد
ولی دلیـل نمی شـه راه کـج بروید .اگـر کمی
غیـرت داشـتید و مـرد بودید نـان بـازوی خود
را مـی خوردیـد تاکـی گوشـی قاپـی؟
•• آقای حسـین شـریعتمداری ،مدیرمسئول
کیهـان چـه سـمت حقوقـی و سیاسـی
درکشـوردارند کـه باوجودمقـام ولـی فقیـه،
رئیس جمهور و ...در مسـائل کالن کشـوری
اظهـار نظـر مـی کننـد؟ تصمیـم گیـری بـا
مقامـات فـوق اسـت ،نـه باامثـال ایشـان!
••خیلـی جالبـه کـه اتوبـوس هـای عـراق
و پاکسـتان هـر چقـدر کـه بخواهنـد حتـی
انـدازه یـک کامیون جنـس از ایـران بـار کنند
و ببرنـد جلـوی شـان گرفتـه نمـی شـود ولـی
اتوبـوس خـود ایـران از کیـش یـا بنـدر عبـاس
بـار بیـاره میگـن قاچاقـه .آقایـان مسـئول
خیلـی ممنـون!
••بـزرگ تریـن ظلمـی کـه آمـوزش و پـرورش
بـه معلمـان و دانـش آمـوزان در سـال هـای
طوالنـی کـرده تقسـیم مـدارس بـر اسـاس
درآمـد و پسـت و مقـام اولیـای دانـش آمـوزان

نمابر05137009129 :

بـه غیـر انتفاعـی و شـاهد ،نمونـه و  ...اسـت
اگر در سـال هـای آینده بـا متخصصـان بدون
تعهـد مواجـه شـدیم تعجـب نکنیـم!
•• آقایـان باحـرف چیـزی درسـت نمی شـود.
کسـی نیسـت جلـوی غـول گرانـی رابگیـرد؟
هرروزمـی گـذرد امـا دریـغ از دیـروز!
•• ایرانـی کاالی ایرانی بخر اما بـه چه قیمتی؟
لبـاس شـویی ایرانـی سـال96یک میلیـون
و  700سـال 97حـدود سـه میلیـون و 700
و حـاال در سـال 98بـه شـش میلیـون و600
رسـیده .انصـاف تـان کجـا رفتـه؟
•• حـاال که بـازار ماشـین و خونه افتاده دسـت
دالل هـا و دولـت هـم کاری ازش سـاخته
نیسـت خودمون باید بـا گرانی مبـارزه کنیم.
بـه خداقسـم مـن خـودم مـی خواسـتم خونـه
پـدرم رو بـدم رهـن و از بنگاهـی پرسـیدم
چقـدره رهنـش؟ گفـت شـماچقدر پـول الزم
داری؟ االن همـه براسـاس نیازشـون اجـاره
تعییـن مـی کننـد! ایـن دیگـه چـه وضعیـه؟
•• شـرکت مدیـران خـودرو پوسـت مـردم را
دارد مـی کند.لطفـا بـه قیمـت هـای نجومـی
جدیدش که به مناسبت عیدفطر اعالم کرده
اسـت نگاهـی بیندازیـد .چراخودروسـازان
هرقیمتـی دوسـت دارنـد ارائـه مـی کننـد؟
••صداوسـیما خیلـی ظریفانـه باپخـش خبـر
علـت اسـتعفای آقـای بطحایـی وزیـر آموزش
وپـرورش بـرای ایشـان تبلیغـات غیرعمـد
کرد حاالمـی خواهیـم بـه جنـاب وزیربگوییم
دردوره وزارت هرگلـی کـه بـه سـر معلمـان
زدیـد حـال آن را برداریدوبه سـرمردم بزنید.
•• مسـئوالن همـه چیـزرا چنـد برابـر افزایـش
دادنـد جزسـود بانکـی وایـن وسـط کسـانی
که پولشـان در بانک بـود باتوجه بـه بی ارزش
شدن پول وتورم باالضررکردندو پولشان بی
ارزش تر شـده اسـت.





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

واکنشکاربرانبهاسنپوموضععجیبدادستاندرماجرایسدلفور






2.8 M views
4.8 M views

موضع عجیب دادستان در ماجرای سد لفور

3.9 M views

واکنشکاربرانبهبرخورداشتباهاسنپ

پس از انتشار تصاویر چند زن در حال قایق سواری
در دریاچه سد لفور در شهرستان سوادکوه با «لباس
شنا» ،یونس حسینی عالمی ،دادستان ساری گفت
که این موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار
گرفته و با این افراد و منتشر کنندگان این تصاویر
نیز برخورد خواهد شد .بعد از اعالم دستگیری یکی
از متهمان این پرونده ،تعدادی از کاربران به برخورد
با منتشرکنندگان تصاویر اعتراض داشتند .کاربری
نوشت« :عکاسی از یه منطقه عمومی و انتشارش
که جرم نیست ».کاربر دیگری نوشت«:باید از
افشاکنندگان حمایت بشه که به دنبال هوشیار کردن
مسئوالن هستن نه این که باهاشون برخورد بشه».

«دختری بی حجاب سوار اسنپ میشه راننده بهش
میگه خانم حجابت رو رعایت کن چون جریمه میشم
دختره توجه نمیکنه و راننده هم اون رو پیاده میکنه
دختره زنگ میزنه به اسنپ و بعد در توئیتر ادعا می
کنه که اسنپ ازش عذر خواهی کرده و گفته باراننده
برخورد میشه ».این کل یک ماجرای داغ در فضای
مجازی بود .کاربران اما در این میان معتقدند که
باید از این راننده توسط اسنپ تقدیر شود وگرنه
پویش تحریم اسنپ راه می اندازند .کاربری نوشت:
«وقتی شرکتی از قوانین کشورم پیروی نکنه ،منم
او را تحریم میکنم ».کاربر دیگری نوشت« :وقتی از
خاطی عذر خواهی ميكنی و عامل به قانون رو توبيخ ؛
يعنيقابلاعتمادنيستی!مملکتشهرهرتنیست».





فیک نیوزها در باغ وحش!
تصاویری از وضعیت بد حیوانات در یک باغ وحش در
فضای مجازی منتشر شد که در آن ادعا شده بود این
تصاویرمربوطبهوضعیتفعلیباغوحشبابلسراست
در حالی که این تصاویر مربوط به سال  93است و بعد
از آن با مدیریت خصوصی استاندارد سازی شده و
حیوانات در وضعیت خوبی به سر می برند .کاربری
نوشت« :بهار سال  ۹۳خبر تعطیلی باغ وحش بابلسر
همراه بعضی از این عکسها منتشر شد اما وقتی
دوست داری الیک جمع کنی هر دروغی رو میگی».
کاربر دیگری نوشت« :باید یک قانون بازدارنده برای
برخورد با شایعه پراکن ها و فیک نیوزها بذارن تا
کسی جرئت نکنه هر دروغ و شایعه ای رو منتشر کنه».



1.2 M views

آثار سوء کشیدن  ۳۰بسته سیگار روی بدن

1.1 M views

حرص نروژی ها
ویدئوییازهجوممردمبهفروشگاهیدرشبکههای
اجتماعی دست به دست شد که در نگاه اول احساس
می شد تصاویر مربوط به هجوم گرسنگانی برای
گرفتن غذاست اما این طور نیست .این فیلم مربوط
به جمعه سیاه در نروژ است که از سطح باالی رفاه و
میزان کم اختالف طبقاتی برخوردار است .کاربران
حرصرایکیازعمدهتریندالیلایناتفاقدانستند
و به این ویدئو واکنش نشان دادند .کاربری نوشت:
«وقتی حریص باشی فقیر و غنی معنی نداره ».کاربر
دیگری نوشت« :بــرای تخفیفی که توی اون روز
بهشون میدن به جون همدیگر رحم نمی کنن».

1.9 M views

برمالشدنسندجعلیاماراتعلیهایران
سند ویدئویی که از سوی عرب ها منتشر شده و در آن
ادعا کردند که خرابکاری بندر فجیره توسط ایران انجام
شده است ،بی ربط و جعلی از آب در آمد .این ویدئو که
مربوط به شیرین کاری دو نفر در سواحل ایتالیا با یک
کشتی یونانی است ربطی به خلیج فارس ندارد .در این
ویدئونامکشتییونانیبهخوبیمعلوماستوبراساس
دیتای ردیابی دریایی ،این کشتی در ماه می در سواحل
ایتالیا بوده نه در بندر فجیره یا خلیج فارس .این ادعای
داشت.
کذب واکنش کاربران فضای مجازی را در پی


ویدئویی از تاثیر  30بسته سیگار در فضای مجازی
منتشر شد که بسیار تکان دهنده بود .در این
ویدئو که ریه های انسان را با استفاده از پنبه هایی
شبیه سازی کرده اند می بینیم که بعد از تمام
شدن  30بسته سیگار پنبه ها کامال سیاه شده و
می توان با آن ها روی اجسام نقاشی کشید .کاربری
نوشت« :تازه این تاثیر سیگار روی خود فردیه که
می کشه ،کلی تاثیر هم روی اطرافیان و خانوادش
مخصوصا بچه ها داره ».کاربر دیگری نوشت:
«سیگار کشیدن شده یه جور نشانه و عالمت برای
این که من بزرگ شدم به من نگاه کنید منو ببینید
وگرنه کی دیده تا حاال کسی با سیگار کشیدن بدهی
هاش صاف بشه یا عشق اش برگرده یا.» ...

