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معافیت مالیاتیپرسروصدایهنرمندانواعدام برایگلکاری!


تصاویر پربازدید فضای مجازی
سوژه روز



مراسم
گذاشتندبرای
معلوالندربرج
میالد،یادشان
نبودهمعلوالن
نمیتوانندروی
صندلیهای
برجمیالد
مستقربشوند

2.9 M views

رویارویی دختر ایزدی با متجاوز
صحنه دردناک رویارویی دختر ایزدی پس از پنج سال ،با
متجاوزداعشیبازتابگستردهایدرفضایمجازیداشت.
این دختر ایزدی بعد از دیدن متجاوز داعشی خطاب به
او می گوید« :تو زندگی مرا نابود کردی،زمانی که ۱۴
سال بیشتر نداشتم به من تعرض کردی،بدترین ظلمها
را در حقم روا داشتی،من جای دختر تو بودم ،رؤیاهایم
را دزدیدی ».این ویدئو و صحبت های دختری که مورد
تجاوز قرار گرفته با واکنش های زیادی در شبکه های
اجتماعی همراه بود .کاربری نوشت« :یکی این ویدئو رو
بفرسته برای مردم عراق تا یادشون بیاد از چه شرایطی
خارج شــدن ».کاربر دیگری نوشت« :این برای مردم
خود ما هم باید درس عبرتی باشه و بدونن که با میدون
دادن به اغتشاشگرها ممکنه چه بالهایی سر مردم مون
بیاد ».کاربری هم نوشت« :مدافعان حرم رفتند تا این
حیوونهای داعشی پاشون به کشور ما باز نشه».



3.4 M views

اعدامدرانتظارگلکاران!
«مجازات گل کاری مشخص شد ».در لحظه اول آدم
از شنیدن این خبرشوکه می شود اما بعد از خواندن
متوجه موضوع می شود .روز گذشته همین خبر از
پربازدیدهای فضای مجازی بود .مدیرکل دفتر حقوقی
و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته که «هر
کسی مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند یا برای
تولید مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیردارویی
به کشت شاهدانه بپردازد عالوه بر امحای کشت بر
حسب میزان کشت مجازات خواهد شد.بار اول 10
تا  ۱۰۰میلیون ریال جریمه نقدی  ،بار دوم  ۵۰تا ۵۰۰
میلیون ریال جریمه نقدی و  ۳۰تا  ۷۰ضربه شالق و بار
سوم  ۱۰۰میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و
یک تا  ۷۰ضربه شالق و دو تا پنج سال حبس و بار چهارم
اعدام است » .کاربری نوشت«:گلکارهایی که توی
گلخونه خونشون ماریجو انا می کارند بدونن که ممکنه
عاقبت کارشون به چوبه دار بکشه» .

اکسیژن
تازه به زودی!

بااینوضعیت
دورنیستروزی
کهتوشهرهای
بزرگمجبور
شیماکسیژن
موردنیازمون
روهمینطوری
تامینکنیم



در انتخابات ایران!
ند

برایچندمین
مرتبهاستکه
ستادانتخابات
وزارتکشوربه
اشتباهتصویر
یکقل هخارجی
روبهجایقله
دماونداستفاده
میکنه!

2.8 M views

تصویری از صف طویل سیلندرهای گاز در سیستان و
بلوچستان هم از پربازدیدهای فضای مجازی بود .در
شرح این تصویر آمده است که «قیمت دولتی هر کدوم
از این سیلندر ها هشت هزار تومنه و صفی که تشکیل
میده گاهی به سه کیلومتر میرسه .قیمت بازار آزادش
در شهرستان های استان سیستان و بلوچستان به ۲۵۰
هزارتومنرسیده».کاربرانزیادیدرشبکههایاجتماعی
با بازنشر این تصویر از محرومیت های مردم این استان
نوشتند .کاربری نوشت ۹۰« :درصد مردم استان از
نعمتگازلولهکشیمحروماند.ایکاشبهگوشمسئولین
برسه ».کاربر دیگری نوشت« :واقعا چرا باید در کشوری
که این همه منابع گاز داره هنوز شهری وجود داشته باشه
که گاز کشی نشده ».کاربری هم نوشت« :تا یه مدتی
مسئوالن در استان سیستان و بلوچستان زندگی نکنن
محرومیت هاش رو درک نمی کنن».



2.4 M views

فراریانازمالیات!
یکی دیگر از موضوعات فراگیر شده در فضای مجازی
متعلق به مبلغ هنگفت کسانی بود که یا از پرداخت مالیات
معاف اند یا فرار مالیاتی دارند .در اینفوگرافی که برای
این موضوع تهیه شده ادعا شده بود که وکال در سال
 9500میلیارد تومان باید مالیات بدهند ،پزشکان7250
میلیارد ،هنرمندان پنج هزار میلیارد ،سپرده های بانکی
 4250میلیاردتومانو...ایندرحالیاستکهبخشعمده
این ها یا فرار مالیاتی دارند یا معاف از پرداخت مالیات
هستند .کاربری نوشت« :باید در برخی موارد قانون
اصالحبشهودربارهمعافیتهایمالیاتیتجدیدنظربشه».
کاربر دیگری نوشت« :معموال قشر مرفه جامعه که پول
های هنگفتی هم در میارن یا از دادن مالیات طفره میرن
یا معاف اند در حالی که از کارگر و کارمند جامعه مالیات
دریافت میشه ».کاربری نوشت« :فقط با گرفتن مالیات
از هنرمندان که معاف شدن میشه به  12/5میلیون نفر
یارانه بنزین داد!»



کار جالب یک راننده تاکسی

یکراننده
تاکسیدر
همدانبرای
اینکهویروس
آنفلوآنزامنتقل
نشهبهبسته
ماسکگذاشته
توماشینتا
مسافراش
استفادهکنن

معافیتپرسروصدا!

تحولی در پ

ویش نه به وانت!
حملیک
سرویس
کاملمبلمان
با پراید،
تحولی
شگرف در
پویش نه به
وانت!

2.1 M views

پشتفرمونالیونگیر!
«شجاع! الیو پشت فرمون آخه؟!» .بهتازگی فیلمی از یک
برنامه تلویزیونی منتشر شده است که در آن دو مجری
برنامه به انتقاد از رفتار شجاع خلیل زاده میپردازند.
شجاع خلیل زاده در صفحه اینستاگرام خودش اقدام
به الیو گرفتن پشت فرمان کرده است که پژمان بازغی
و کامبیز دیرباز از او میخواهند دیگر این کار خطرناکش
را تکرار نکند .آنها از او میخواهند که یک روز خودش
به برنامه بیاید و دلیل انجام این کارش را توضیح بدهد.
دیرباز ضمن استفاده از لهجه مازندرانی ،خطاب به
خلیل زاده میگوید اگر کار مهمی هم داری که حتما باید
الیو بگذاری حداقل بزن کنار خیابان تا پشت فرمان
حواست پرت نشود .کاربری در این باره نوشت« :ما به
سلبریتیهامون امیدوار بودیم که فرهنگسازی کنن نه
این که بیشتر بدآموزی داشته باشن!»

روز گذشته ویدئویی از کاخ کرملین در فضای مجازی منتشر شد
که با حضور بچه ها در آن حال و هوای خاصی پیدا کرده
بــود .ماجرای این حضور اما جالب توجه اســت .مدتی
است خانوادههای با بیش از سه فرزند یک شنبههای
هر هفته امکان این را دارند که به کاخ کرملین بروند و در
بیش از شش ساعتی که آنجا حضور دارند به انواع بازیها
بپردازند! همچنین در هنگام این حضور ،پوتین به مادران
حاضر در مراسم مدال «شکوه مادری» هدیه میدهد که ارزش
مادیاینهدیهبهحدود 200میلیونتومانمیرسد.اینمدال
به خانوادههای دارای هفت فرزند و بیشتر اعطا میشود .این کار یکی از چندین طرح تشویقی پوتین برای تشویق و حمایت از
فرزندآوری بیشتر در روسیه است .در ادامه مطلب سعی کرده ایم سیاست های حمایتی چند کشور دیگر را در کنار بسته های
تشویقیکشورخودمانبرایفرزندآوریبررسیکنیم.

سال گذشته که والدیمیر پوتین ،طرح «حمایت از خانواده»
را مطرح کرد ،تالش داشت با انواع سیاستهای تشویقی
موجب افزایش جمعیت روسیه شود و بحران جمعیتی که این
کشور مدتهاست با آن درگیر است تا حدودی رفع شود.
گفته میشود هد فگذاری پوتین و مسئوالن روسیه این
بوده که در عرض سه سال بتوانند جمعیت این کشور را یک
میلیون نفر افزایش دهند .همچنین خانوادههای با جمعیت
بیشتر میتوانند از معافیتهای مالیاتی برخوردارشوند.
هر زوج جوان برای اولین فرزندشان مبلغی وام دریافت
میکنند که آن را «سرمایه مــادری» نام گذاری کرد هاند.
با تولد هر کدام از فرزندهای دوم و سوم هم باز تسهیالتی
برای خانوادهها در نظر گرفته شده است .دولت برای تولد
فرزند سوم ،یک خانه به پدر و مادر نــوزاد هدیه میدهد.
همچنین مــادری که دارای بیش از دو فرزند میشود،
میتواند کمکهزینه قابلتوجهی دریافت کند .استفاده
از کودکستان رایگان ،حمایت مالی به صورت سبد کاال و
پرداخت نقدی به خانواده ها از دیگر موارد حمایتی است.
این سیاستهای تشویقی به رغم هزینههایی که برای این
کشور دارد در آینده میتواند دوباره کمک کند که تعداد افراد
جوان این کشور بیشتر شود و نیروی فعال این کشور دچار
مشکل نشود .در ضمن مردان بدون فرزند  25تا  50سال
و زنان  20تا  45سال باید  6درصد درآمد خود را به عنوان
مالیات به دولت پرداخت کنند.

خوشبختی با کودوموتیت

3.4 M views

خبر معافیت بازیگران و هنرمندان از مالیات ،موج
انتقادهای زیادی به همراه داشت و کاربران واکنش های
زیادی به این خبر داشتند .کاربری نوشت« :چرا باید یک
کارمند حقوقبگیر،مالیاتبدهولیبازیگریا خوانندهایکه
برایبازیدریکفیلمیاخوندنیکترانهچندصدمیلیون
می گیره مالیات نده؟!» کاربر دیگری نوشت « :برای شارژ
دو هزار تومانی موبایل هم باید مالیات بدی ولی بازیگر
باشی از مالیات معافی!» کاربر دیگری هم نوشت« :انتقاد
هامنطقی نیست این معافیت ذیل بند ماده 139اصالحی
مالیاتهایمستقیماعمالشدهکهباوضعیتفعالیتهای
فرهنگی و مطبوعاتی که در حال احتضار هستند منطقی
استبرایمستثناکردنیکبخشازافرادمثالهنرمندان
باید قانون گذاری مجدد بشه و نوبخت نمی تونه خودش
راسا افراد را کم و زیاد کنه!» کاربری هم نوشت« :انگار
سیاستمدارهایمابرایطرفدارییکقشرکوچکجامعه
می خوان بهشون باج بدن و اال وکیل و دکتر و بازیگر نداره
همه باید مالیات بدن».

دولتهایجهانچگونهمردمشانرابهفرزندآوریتشویقمیکنند؟

تشویقبرایفرزندسومبهبعد

نماد ملی نیوزیل

محرومیتگازیدرسیستان

از پوتین یاد بگیریم!

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

ژاپن یکی از پیرترین کشورهای جهان است که نرخ رشد
منفی 3درصد است .به گفته کارشناسان اگر این
جمعیت آن
ِ
روال ادامه داشته باشد در سال  3011دیگر در ژاپن کودک
زیر 15سالی وجود ندارد .برای بهبود وضعیت هرم جمعیتی
در این کشور ،قانونی به نام «کودوموتیت» وضع شد که طبق
آن ،خانوادههایی که فرزند زیر  15سال دارند ،ماهانه تا 13
هزار ین کمک مالی دریافت میکنند .همچنین پدر و مادر
یک به یک میتوانند با دریافت نصف حقوق خود تا سقف
تعیین شده به مرخصی بروند و این درحالی است که بعد از
آن میتوانند بدون هیچ نگرانی به کار قبلی خود بازگردند.

کمک هزینه اختصاصی برای کودک
در کشور سوئد مرخصی والدین  15مــاه اســت و آن ها
اجازه دارند بعد از این مدت تا هشت سالگی کودکشان به
طور متناوب مرخصی بگیرند و در زمان مرخصی ،از 80
درصد حقوق خود ،معادل  480روز کاری بهره مند شوند.
همچنین خانوادههایی که بعد از  30ماه برای فرزند بعدی
اقدام میکنند ،از امکانات ویژهای برخوردار میشوند .یکی
از این تسهیالت اجتماعی که دولت سوئد برای کودکان
سوئدی قائل است «بارن بیدراگ» یا همان«کمک هزینه
کودک» است .این کمک هزینه ،مبلغ مشخص و بالعوضی
است که دولت سوئد در ازای هر کودکی که در سوئد متولد
میشود تا زمانی که کودک به سن  16سالگی برسد به
والدین پرداخت میکند .میزان این کمک هزینه ،ارتباطی
با میزان درآمد والدین کودک ندارد و همه اقشار جامعه با
هر سطح درآمدی از این تسهیالت دولت سوئد برخوردار
هستند.

مرخصیهایساالنهبرایوالدین
در کشورهایی مثل نروژ ،کره جنوبی ،مجارستان ،فرانسه و
انگلستان که به دنبال رشد جمعیت هستند مرخصی های
طوالنیمدتبههمراهحقوقبرایوالدیندرنظرگرفتهمیشود
تانگرانهزینههادردورانبارداریوبعدازآننباشند.

تشویقهاازرویکاغذتاواقعیت
شاید روی کاغذ بسته های تشویقی خوبی برای فرزندآوری
در کشورمان تهیه شده باشد اما از حرف تا عمل به این بسته
ها فاصله زیادی وجود دارد .در اولین نمونه ای که به تازگی
در کشور رقم خورده است همین مسئله یارانه بنزین است که
فقط تا سقف خانواده های پنج نفره در نظر گرفته شده است
در حالی که در بیشتر روستاهای کشور ما ،هنوز خانواده
هایی با بیش از سه فرزند وجود دارد .اگر مشکالت بیمه
فرزند چهارم و پنجم به باال را هم در نظر نگیریم ،مشکالت
پیدا کردن صاحب خانه ای که حاضر باشد به یک خانواده
پر جمعیت خانه اجاره بدهد هم از آن مشکالتی است که
خانواده های پر جمعیت هر سال با آن دست و پنجه نرم می
کنند .بیشک اجرانشدن کامل سیاستهای تشویقی،
مانع رسیدن به هدف که همان افزایش فــرزنــدآوری در
میان خانواد ههاست ،میشود .هنوز از یا دها نرفته است
که خــرداد ســال  ۹۱مصوبهای در شورا یعالی انقالب
فرهنگی به تصویب نهایی رسید که در آن امکاناتی از اعطای
سکه تا واگــذاری زمین و وام مسکن به عنوان مشوقهای
فرزندآوری تعیین شد ،اما عمر زیادی نداشت و اجرای آن به
فراموشی سپرده شد .هم اکنون تنها مشوق فرزندآوری در
کشور ما مسئله شش تا  ۹ماه مرخصی زایمان برای مادران
است که البته آن هم بهدرستی در کشور اجرا نمیشود.
از طرفی دیگر خانواده ها با دیدن سیاست های متناقض
مسئوالن درباره فرزندآوری به سیاست های تشویقی هم
توجه نخواهند کرد .به عنوان مثال همان طور که در چند
خط باالتر اشــاره کردیم در حالی به دنبال تشویق مردم
به فرزندآوری هستیم که در تخصیص یارانه بنزین فقط
تا سه فرزند از خانوار را تحت پوشش قرار دادیم در حالی
که در کشورهای دیگر برای فرزند سوم به بعد تسهیالت
ویژه تری در نظر می گیرند .به هر حال متاسفانه حکایت
اعمال سیاستهای تشویقی فرزندآوری در کشور شبیه این
ضر بالمثل است که میگوید :با حلوا حلوا کردن ،دهن
شیرین نمیشود؛ بیتردید سیاستهای افزایش جمعیتی
در کشور نیز صرفا با شعار دادن و حرف زدن منجر به نتیجه و
افزایش نرخ فرزندآوری در میان خانوادهها نمی شود و الزم
است مسئوالن دولتی با عزمی جد یتر این سیاستها را
دنبال و اجرایی کنند.

