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معروفیتجهانیفیلهایچینیوقیمتنجومیهویج!




والیبال و فوتبال
رقیب انمزدها !
پربازدیدهایهفتهدرفضایمجازیچهبودو
مردمبهدنبالچهمطالبیبودند؟

3.9 M views

آتشبهجانهورالعظیم

با گاو در نیفت!

تصاویری از آتش سوزی در هورالعظیم که نشان میداد
نیزارهای این تاالب در حال سوختن است در فضای
مجازی منتشر شد که بازتاب زیادی داشت .گفته می
شود بیش از یک هفته است که نیزارها در این تاالب
ها در حال سوختن هستند و هنوز آتش آن ها مهار
نشده است .کاربران هم به این آتش سوزی واکنش
نشان دادند .کاربری نوشت« :در استانی که مجهزترین،
بهروزترین و پرشمارترین نیروهای مهار آتش را در
اختیار دارد ،هفتههاست نیزارها میسوزد و انگار
اراده ای برای خاموشی نزد برخی مسئوالن وجود ندارد».
کاربر دیگری نوشت« :به نظرم مظلومترین تاالب ایران،
هورالعظیم است که هم حقابهاش را نمی دهند و هم
این روزها نیزارهایش در حال سوختن است ».کاربری
هم نوشت« :جا داره یک برنامه مناظره کامل فقط درباره
خوزستان برای نامزدهای انتخاباتی اختصاص بدهند
بس که این استان با مشکل دست و پنجه نرم می کنه».

تصاویری از فرار یک شیر نر به باالی درخت از دست
بوفالوها که توسط «اوالف توکله» عکاس  ۵۴ساله
نروژی گرفته شده در شبکه های اجتماعی دست به
دست شد که واکنش های زیادی به همراه داشت.
در این تصاویر می بینیم که یک شیر نر برای در امان
ماندن از حمله بوفالوها در ماسایی مارا در کنیا مجبور
شده باالی یک درخت برود و به تنه آن بچسبد .گویا این
شیر به همراه چهار شیر دیگر به دنبال شکار از میان
گله بوفالوها بوده که ناگهان تحت تعقیب این حیوانات
خشمگین قرار می گیرد.کاربری در این باره نوشت:
«این رفتار شیر نشون می ده که حتی اگه سلطان
جنگل هم باشی با گاو جماعت نباید گالویز بشی ».کاربر
دیگری نوشت« :از قدیم گفتن پهلوون زندهاش خوشه
و رفتار این شیر معنی این ضرب المثل بود».





3.4 M views

2.8 M views

معروفیتجهانیفیلهایسرگردانچینی

اول سرچ کن بعد بزن!

همین چند روز پیش بود که از راهپیمایی طوالنی ۱۵
فیل که حدود یک میلیون دالر خسارت به مزارع و خانه
های روستایی وارد کرده اند نوشتیم اما روز گذشته
تصاویریازاینفیلهامنتشرشدکهنشانمیدادآنها
در حال استراحت هستند .این گله فیل وحشی چند ماه
استکهدرچینصدهاکیلومترراهراپیمودهاندومعلوم
نیست تا کجا میخواهند به این راهپیمایی ادامه دهند و
انگیزهاینسفرهمچنانبرایمحققانبهشکلمعماباقی
مانده است .با این حال کاربری به طنز نوشت« :احتماال
این فیل ها از ترس جون شون دارن از دست چینی ها
فرار می کنن که یه وقت خورده نشن!» یکی از کاربران
توئیتر دربــاره فیلم پربازدید شده سفر این فیلها
نوشت« :ما باید بیشتر شبیه فیلها شویم ،بیشتر
خانواد ه گرا باشیم ،از تعطیالت خانوادگی استفاده و از
یکدیگر مراقبت و محافظت کنیم».

تصویری از یک بنر تبلیغاتی پلیس راه استان گیالن
مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت .در
این تصویر می بینیم که یک نفر در حال کمک به یک
سالمند در عبور از خیابان است اما نکته این جاست که
فرد سالمند احسان نراقی جامعه شناس که ارتباطاتی
با رژیم پهلوی داشت بوده است و کسی هم که دست
او را گرفته به گفته یکی از خبرنگاران فعال فضای
مجازی حجت سپهوند ،عکاس است .کاربران به این
اتفاق واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :نراقی
هرگز فکر نمیکرد که روزی عکسش تبدیل بشه به
بنر تبلیغاتی پلیس راه استان گیالن!» کاربر دیگری
نوشت« :احتماال موقع طراحی ،تو اینترنت جست وجو
کردند و این عکس اومده باال .بعد هم بدون این که
ببینن آدم های توی عکس چه افرادی هستن و ...
چاپش کردن و پخش کردن توی استان!»





2.1 M views
2.4 M views

قیمتهویجوبذرهویجنجومیشد
ایــن روزهـــا قیمت هویج بــه شکل باورنکردنی و
افسارگسیخته ای باال رفته تا جایی که قیمت آن از 14
هزار تومان هم فراتر رفته در حالی که حداقل در 9
ماه اخیر قیمت هویج  3هزار تومان بوده است .گفته
می شود در این روزها قیمت بذر هویج هم به شدت
افزایش یافته به نحوی که بذر هویج در فروشگاههای
آنالین از  ۷۵۰هزار تومان تا یک میلیون و  ۱۰۰هزار
تومان فروخته میشود! رئیس اتحادیه بارفروشان
تهران هم در این خصوص گفته« :قیمت هویج نباید
کیلویی  ۱۴هزار تومان باشد ،افراد بیانصاف باید
حداکثر هویج را با قیمت  ۱۱هزار تومان بفروشند».
کاربرینوشت«:یهزمانیمیگفتنهویجبخوریدتاچشم
هاتون تقویت بشه حاال دیدن قیمت نجومی هویج باعث
می شه هم چشمامون همه جا رو تار ببینه و هم کمر آدم
زیر این قیمت ها خم بشه».

 ۴مدل برای بیت کوین

3.1 M views

هجوم جیرجیرک های  17ساله
خبر زمین گیر شدن هواپیمای خبرنگاران کاخ سفید
توسط جیرجیرک ها بازتاب وسیعی در رسانه های
جهان داشــت .ماجرا از این قــرار است که پرواز
هواپیمای حامل خبرنگاران و گروهی از دستیاران
جو بایدن ،رئیس جمهوری آمریکا که قرار بود در
شامگاه سهشنبه  ۸ژوئن ( ۱۸خرداد) به سوی بریتانیا
پرواز کند ،به تعویق افتاد و دلیل تأخیر این هواپیما
هجوم گونهای از جیرجیر کها اعالم شده که بعد از
 ۱۷سال از زمین در آمده اند .جیرجیرک های مهاجم
به فرودگاه از گونه جیرجیر کهایی هستند که عمر
طوالنی دارند .الرو این حشره  ۱۷سال در زیر زمین
رشد میکند و پس از در آمدن با لهایش ،بیرون
میآید .کاربری نوشت« :بشر با این همه ادعاش
نشون داده در برابر موجودات و ویروس های ریز مثل
همین جیرجیرک ها و ویروس کرونا این همه ناتوانه
بعد موندم چرا این همه غرور برمون می داره».

السالوادور بیت کوین را به عنوان پول رسمی این کشور اعالم کرده است ،قوانین برای رمزارزها

طبق روال هر پنج شنبه هفت مقاله ،کلمه ،پست و
هشتگ پربازدید را که کاربران به دنبالش بودند،
با هم مرور می کنیم.
▪ 7واژه فارسی پر جست وجو در گوگل

نتایج قرعه کشی سایپا و ایران خودرو هنوز هم
جزو پر جست و جوترین موضوعات هستند.
این محبوبیت هم به دلیل اختالف باالی قیمت
بازار با کارخانه است که موجب شده بسیاری از
مردم به امید بهره بردن از این اختالف اقدام به
ثبت نام کنند و منتظر قرعه کشی ها بمانند .بعد
از قرعهکشی خودروسازها موضوع مناظرات
تلویزیونی نامزدهای سیزدهمین دوره ریاست
جمهوری مورد توجه قرار گرفته است .نتیجه بازی
های والیبال ایران هم از دیگر موضوعاتی بوده
که مورد توجه کاربران قرار گرفته و تا این جای
کار با درخشش جوانان غیور والیبالیست همراه
بودیم البته در کنار والیبال نتیجه بازی ایران و
بحرین هم پر جست و جو بود .این بازی با نتیجه 3
بر صفر با دو گل سردار آزمون و گل مهدی طارمی
به پایان رسید .نام آزیتا ترکاشوند بازیگر سینما
و تلویزیون هم که ویدئوی سرقت از منزلش در
فضای مجازی منتشر شده بود در این فهرست
قرار دارد .سریال زخم کاری هم که به تازگی از
شبکه نمایش خانگی پخش می شود در انتهای
این فهرست اســت .این سریال ساخته محمد
حسین مهدویان است که در آن جواد عزتی ،رعنا
آزادیور و هانیه توسلی بازی می کنند.
▪ 7مقاله پربازدید از ویکی پدیا

در ایــن هفته زندگی نامه برخی از نامزدهای
انتخابات ریاست جمهوری برای کاربران جذاب
بوده و آن ها مقاالت زندگی نامه نامزدها را مطالعه
کردند .در ابتدای فهرست نــام سید ابراهیم
رئیسی  61ساله قرار دارد که دارای دکترای فقه
و حقوق خصوصی از مدرسه عالی شهید مطهری
است .عبدالناصر همتی دیگر نامزدی است که
در این فهرست قرار دارد .او هم  64ساله است
و دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران دارد .سید
امیرحسین قاضی زاده هاشمی هم که جوان ترین
نامزد ریاست جمهوری و  50ساله است و پزشکی
خوانده درفهرست پربازدیدها قرار دارد .در
کنار نام نامزدها نام سید علی اکبر محتشمی پور
روحانی و سیاستمدار عضو شورای مرکزی مجمع
روحانیون مبارز هم که  17خرداد به دلیل کرونا
جان خود را از دست داد دیده می شود .عملکرد
خوب سردار آزمون در بازی فوتبال بین ایران و
بحرین هم نام این بازیکن فوتبال را در ویکی پدیا
پر بازدید کرد .سردار در این بازی توانست  2گل
را به ثمر برساند.
▪ 7هشتگ داغ توئیتر از صبا

در این هفته هشتگ های انتخاباتی مثل هشتگ
های «ما منتظر انتخاباتیم»« ،رای می دهیم»،
«پیروز مناظره»« ،اصلح یا صالح» و ...در توئیتر
داغ شد .در کنار این هشتگ ها ،هشتگ های
حمایتی از برخی کاندیداها از جمله رئیسی،
جلیلی و مهرعلیزاده هم در بین توئیت های
کــاربــران زیــاد دیــده می شــود .البته جــدای از
هشتگ های داغ انتخاباتی بسیاری از کنکوری
ها مثل سال گذشته با هشتگ های مختلف به
دنبال به تعویق افتادن کنکور سراسری به دلیل
کرونا بودند.

در کشورهای دیگر جهان به چه شکل است؟

ناصری -بازاررمزارزهاچندسالیاستکهیکیازپدیدههایجدیداقتصاددنیامحسوبمیشود.رشدسریعقیمتهایبازار،افزایش
حجمقابلتوجهمعامالتدرکنارنوساناتسریعقیمت،بهکارگیریفناوریوتسریعمعامالتباعثشدهاستکهبازاررمزارزموردتوجه
قرار گیرد .اما طی یک دهه اخیر ،نوع رویکرد دولتها در قبال رمزارزها نیز در حال تغییر است .به تازگی کشور السالوادور بیتکوین
را به عنوان پول رسمی کشورش اعالم کرده و مجلس این کشور بهصورت رسمی با اکثریت قاطع آرا ،الیحه استفاده از بیت کوین را به
عنوان پول قانونیوابزارمبادلهرسمیتصویبکردهاست.کتابخانهملیآمریکادرگزارشیآوردهاستکه 130کشوردنیاقوانینیبرای
رمز ارزهای دیجیتال تدوین کرده اند .نکته جالب این گزارش این جاست که موضع بیشتر کشورها در زمینه نظارت بر این بازار شامل
سه اقدام است .اقدام اول :آگاه سازی مردم از تفاوت ارز کاغذی با ارز دیجیتال .اقدام دوم :هشدار سرمایه گذاری با مسئولیت شخصی
واقدامسوم:وضعقوانینیدرزمینهپولشویی،مبارزهباتروریسموجرایمسازمانیافتهکهاینبازارراتهدیدمیکند.باتوجهبهآنچه
نوشتیمدرادامهنگاهیبهوضعیتقانونکشورهایمختلفدرمواجههبارمزارزهاانداختهایم.
▪کشورهاییکهبیتکوینرابهرسمیتمیشناسند

در کنار السالوادور که بیت کوین را به عنوان پول رسمی کشورش
انتخاب کرده کشورهایی هم هستند که رمزارزها را به رسمیت
میشناسند که می توان به کشورهای آمریکا ،استونی ،دانمارک،
سوئد،کرهجنوبی،هلند،فنالند،کانادا،استرالیاوانگلستاناشاره
کرد.درادامههمبهقوانینتعدادیازاینکشورهامیپردازیم.
آمریکا پیشرودرعرصهارزهایدیجیتال

همانطورکهچندانهمدورازانتظارنیست،آمریکامیزبانبیشترین
تعداد کاربران ارز دیجیتال و باالترین حجم معامالت بیت کوین در
جهان است .این کشور از همان ابتدا با حمایت سیلیکون ولی ،که
مراکز متعدد ارزهای رمزپایه ،استارت آپهای مربوط به بالکچین
و دستگاههای خودپرداز بیت کوین در آن جا قرار دارند ،در عرصه
ارزهایمجازیپیشتازبودهاست.ازسویدیگرباتوجهبهزیرساخت
های بزرگ مالی این کشور مبدأ پیدایش برخی از رمز ارزها بوده
است؛دولتآمریکاباتوجهبهگسترشبیتکوینوارزرمزنگاردراین
کشوراینپدیدهفناوریمالیرابهصورتقانونیپذیرفتهوقوانینی
نیز برای آن تعیین کرده است .همچنین آمریکا برای گسترش
درآمدهای مالیاتی از طریق ارزهای رمزنگاری شده تصمیم گرفت
تا یک درصد مالیات از سود حاصل از تولید یا معامله رمز ارزها را به
صورتخوداظهاریدریافتکند.
▪کشورهاییکهبیتکویندرآنغیرقانونیاست

در کنار کشورهایی که بیت کوین را به رسمیت شناخته اند،
کشورهایی هم هستند که این حقیقت دنیای نوین را نپذیرفته و
سعی در انکار آن داشته اند .چین ،الجزایر ،قرقیزستان ،بولیوی،
مراکش ،نپال ،پاکستان ،ویتنام و  ...از جمله این کشورها هستند.
دراینکشورهاخریدوفروشرمزارزغیرقانونیاست.
چین ممنوعیتهایشدید

درباره وضعیت آن وجود ندارد .این کشورها یا هم اکنون در حال
تدوینقانونیبرایرمزارزهاهستندیارویکردانتظارودیدنراپیش
گرفتهاندتاباتوجهبهتجربهدیگرکشورهادراینزمینهاقدامکنند.
ایران رمزارزهادربیقانونی

یکیازکشورهاییکههنوزوضعیتمشخصیدربارهرمزارزهاندارد
ایراناست.کشورمانتادیسال ۱۳۹۶درزمینهارزهایدیجیتال
کامالخنثیبوداماباورودگستردهرمزارزهادراینسالبهکشورمان
قراربرایجادقانونوسازوکارشدکهایناتفاقتاکنوننیفتادهوجلسه
ایهمکهقراربوددراواخراردیبهشتامسالدربانکمرکزیتکلیف
رمزارزهارامشخصکندبدونخروجیبودوبارفتنهمتیازبانک
مرکزیبایددیددرایندولتیادولتآیندهتکلیفرمزارزهاوایجاد
قانونوسازوکارمشخصمیشود.
▪کشورهاییباقوانینعجیب

همان طور که خواندید در برخی کشورها خرید و فروش رمزارزها
کامال قانونی است و در برخی ممنوع و همچنین کشورهایی داریم
که هنوز برای این حوزه قانون گذاری نکرده اند و به همین دلیل
خرید،فروشواستفادهازارزهایدیجیتالدرآنهانهقانونیاست
ونهممنوع.امادرکناراینکشورهاکشورهاییمثلقطروبحرینهم
وجوددارندکهدرخصوصرمزارزهارویکردمتفاوتیانتخابکرده
اند.آنهاامکانمبادلهرمزارزهاراتنهادرداخلمرزهایکشورهای
شانازشهروندانشانسلبکردهاندامادستآنهابرایمعامالت
رمزارزیدرخارجازمرزهابازاستومیتواننددرخارجازکشورشان
اقدامبهتبادلوخریدوفروشاینرمزارزهاکنند.
▪ضرورتوضعقوانین

سرعت رشد فناوری همواره از سرعت قانون گــذاری در تمامی
کشورهایجهانبیشتراستوهمینمسئلهباعثشدهتاکشورها
درصورتبررسینکردنوتعیینتکلیفیکپدیدهمتضررشوند.این
مسئله باعث شده تا فناوری بالکچین و محصول برجسته آن یعنی
ارزهای دیجیتال هم در زمینه قانون گذاری رفتارهای متفاوتی را
تجربهکردهباشند.بنابرایننیازاستتابرایاینپدیدهنوینفناوریو
مالیالزاماتوچارچوبهاییایجادشودتاکشورهاعالوهبربررسی
هر گونه تهدیدات آن برای نظام اقتصادی کشور خود به مزایای آن
برایاقتصادوسیستمتبادالتمالینگاهیداشتهباشندوبتوانند
بابررسیهمهجانبهقوانیناینحوزهرااعالمکنند.

سهانجمنصنعتمالیچینروزسهشنبهباگوشزدکردنممنوعیت
سال  ،۲۰۱۷اعضای خود را که شامل بانکها و شرکتهای
ارائ ه خدمات پرداخت آنالین هستند ،از ارائ ه هرگونه خدمات ارز
دیجیتال از جمله افتتاح حساب ،ثبت نام ،ترید ،تسویه وجوه و بیمه
به مشتریان منع کردند .اما ممنوعیت جدید که توسط بانک خلق
چین ( )PBOCاعالم شده است ،شامل خدماتی میشود که در
ممنوعیت قبلی وجود نداشت .ب ه عنوان مثال ،ممنوعیت جدید به
طور واضح مؤسسات مالی را از پذیرش ارزهای دیجیتال
قانون کشورهای مختلف برای رمز ارزها
یااستفادهازآنهابرایپرداختوتسویهحسابمنعکرده
رویکرد حقوقی به رمز ارزها
کشور
است.همچنیناینمؤسساتنمیتوانندارزهایرمزپایه
یک دارایــی است و از آن مالیات بر دارایــی دریافت می شود .دستمزد
را با یوان یا ارزهــای خارجی مبادله کنند .از بانکها و آمریکا
پرداختی به رمز ارزها هم مشمول پرداخت مالیات فدرال می شود.
شرکتهایارائهدهند هخدماتپرداختنیزخواستهشده
یک دارایی است .شهروندان موظف هستند در فرم های مالیاتی معادل
استرالیا
نظارتخودرابرجریانپولدرمعامالترمزارزیافزایش
دارایی رمز ارزهای خود را به دالر استرالیا اعالم کنند.
رمز ارزها به عنوان یک روش پرداخت شناخته شده است .از سود حاصل
بدهند و در شناسایی این خطرات با یکدیگر هماهنگی ژاپن
نزدیکتری داشته باشند .این قوانین سخت به این دلیل
از تجارت رمز ارزها به عنوان درآمد کسب و کار مالیات دریافت می کند.
وضعشدکهمعامالتسفتهبازیبیتکویندرچینبهاوج اتحادیه اروپا به عنوان یک ارز شناسایی شده و به عنوان پول قانونی مورد استفاده قرار
می گیرند و از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.
رسیدهبودوایناقدامچینباعثکاهشقیمتبیتکوین
رمز ارزها به عنوان ارز خارجی شناسایی شده اند و قوانین مالیاتی آن هم
انگلیس
ودیگررمزارزهاهمشد.
▪کشورهاییکهنهممنوعاستونهآزاد

آلمان

بعضیازکشورهاهنوزفکراینرانکردهاندکهبابیتکوین
چه کار کنند و به این معناست که شما می توانید مالک چین
رمزارزباشید،اماهیچقانونیامحافظتقانونیمشخصی

مشابه ارز خارجی اعمال می شود.
بــه عــنــوان ارز خصوصی شناسایی شــده اســت و شامل مالیات هایی

مانند مالیات بر سود سرمایه می شود .مشابه یک ابزار مالی مانند سهام
شناسایی و قوانین مشابه آن اعمال می شود.
به عنوان ارز به رسمیت شناخته نمی شود .هیچ راه قانونی برای معامالت
ارزهای دیجیتال و هیچ حمایت قانونی وجود ندارد.

