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تصاویر پربازدید فضای مجازی

پاکتچیپسهایکشندهوموزخوری 120هزاردالری!




2.4 M views

2.9 M views

پاکت چیپس های کشنده!
ویدئویی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که
در آن تاثیر زباله های رها شده در طبیعت بر حیوانات را
به تصویر می کشید .در این ویدئو روباهی دیده می شود
که سرش در پاکت چیپس گیر کرده است که فیلم بردار
او را نجات می دهد .کاربران زیادی این ویدئو را نماد
تاثیر منفی انسان بر زندگی حیوانات می دانند .بسیاری
از کاربران با این حیوان همدردی کردند و تصویر زجر
کشیدن او را جزو ظلم های انسان به حیوانات تلقی می
کنند .عده ای دیگر نیز می گویند که بیاییم به تک تک
زباله هایی که در طبیعت رها کردیم و تاثیر منفی آن
بر حیوانات فکر کنیم تا دیگر این عمل را تکرار نکنیم
چراکه زباله های ما از گلوله نیز کشنده ترند و به راحتی
جان حیوانات را می گیرند.



جابه جایی مرزهای پاچه خواری
با شروع ثبت نام نامزدهای انتخاباتی باید منتظر دیدن
ویدئوهایی باشیم که در آن عده ای پاچه خواری برخی
از نامزدها را می کنند .یکی از این ویدئو ها که به تازگی
هم در فضای مجازی منتشر شده متعلق به نماینده مردم
جوانرود روانسرثالث باباجانی بود که برای ثبت نام دوره
جدید مجلس رفته بود که سوژه خنده کاربران فضای
مجازی قرار گرفت .کاربری نوشت« :آقا از این به بعد چه
سوژه هایی بیاد از پاچه خواری برای نامزدهای انتخاباتی».
کاربری نوشت« :خود نامزد انتخاباتی هم انتظار این حجم
از پاچه خواری رو نداشت و خنده اش گرفت ».کاربر
دیگری نوشت« :مثل این که دوران نامزدی برای همه
شیرینه چه نامزدی قبل از ازدواج باشه چه نامزدی
مجلس ».کاربری هم نوشت« :از این به بعد باید منتظر
دیدن جابه جایی مرزهای پاچه خواری باشیم!»
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موز خوری  120هزار دالری !
روز گذشته در ستون عکس های پر بازدید از موزی
نوشتیم که به عنوان یک اثر هنری به دیواری در موزه
میامی چسبانده و  ۱۲۰هزار دالر فروخته شده بود،
اما این موز توسط یک هنرمند دیگر خورده شد که این
حرکتش بسیار در فضای مجازی بازتاب داشت .دیوید
داتونا ،یک هنرمند آمریکایی است که این موز را از
دیوار کنده و خورده و کار خودش را یک اجرای هنری به
نام «هنرمند گرسنه» توصیف کرده است .البته موزه
میامی فوری یک موز دیگر جایگزین موز خورده شده
کرد .کاربران زیادی به این حرکت هنرمند گرسنه و
موزه واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :خوب شد
یکی موز رو خورد و اال دو روزه دیگه کامال سیاه می شد و
به درد نمی خورد ».کاربر دیگری هم نوشت« :این هم
از هنر خارجی ها که موز رو چسب می زنن  120هزار
دالر می فروشن!»

تاثیر تربیت

2.1 M views

مدرسه رفتن با خطر از دست دادن انگشتان!
امروز به رغم گذشت حدود  9ماه از سیل ویرانگر در
لرستان هنوز راه های ارتباطی روستایی برقرار نشده
است و پیر و جوان و کودک برخی روستاهای مناطق
سیل زده با «گرگر» از روی رودخانه عبور می کنند.
وسیله ای که متاسفانه باعث قطع انگشت دست بسیاری
از کودکان شده است .به تازگی ویدئویی از عبور دانش
آموزان روستای ابراهیم آباد معموالن در فضای مجازی
منتشر شد که نشان می داد کودکان این روستا برای
رسیدن به کالس درس مجبور هستند روزانه با «گرگر»
از روی رودخانه عبور کنند ،که این اقدام می تواند
بسیار ترسناک و هراس آور باشد .گرگر در واقع یک
سیم بکسل است که از این سوی رودخانه به آن سوی
رودخانه کشیده شده و با دو عدد غلتک فلزی سوار شده
روی این سیم بکسل ،مردم را جابه جا می کند.
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سوژه روز

3.4 M views
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محاسبه غلط یارانه معیشتی برای هر نفر

هر روزه در فضای مجازی شیوه هــای جدیدی از
کالهبرداری و فیشینگ نمود پیدا می کند .به تازگی
هم خبرنگار صدا و سیما در ویدئویی از سوء استفاده
برخی از نا آگاهی مردم دربــاره چگونگی فعال کردن
رمز دوم یک بار مصرف گفت .او در این ویدئو شگرد
جدیدی را که این روزها به وفور دیده می شود نمایان
کرد .کالهبرداران برای این خبرنگار پیامکی ارسال
کرده بودند که در آن نوشته شده« :مشتری گرامی
بانک  ...رمز دوم شما تا  24ساعت آینده غیرفعال می
گردد هم اکنون برای ثبت نام رمز یک بار مصرف اقدام
فرمایید ».لینکی هم ضمیمه این پیام ارسال شده
است که در صورت وارد شدن به آن می تواند حساب
شما را خالی کند .همان طور که در پرونده دیروز نوشتیم
گرفتن رمز دوم یک بار مصرف فقط از طریق مراجعه به
شعب بانک صادر کننده کارت و مراجعه به عابربانک های
صادر کننده کارت امکان پذیر است.

سازمان «بینالمللی شفافیت ( »)TIهر ساله گزارشی را درباره میزان فساد کشورها منتشر می کند .بر اساس گزارش سال
 2018این سازمان ،بیش از دو سوم از کشورهای جهان از فساد سیاسی و اقتصادی قابل توجهی رنج می برند.این سازمان بر
اساسمعیارهاییمشخصبهرتبهبندی ۱۸۰کشورپرداختهوازعددصفرتا ۱۰۰آنهارارتبهبندیکردهاست.اینرتبهبندی
براساسنتایجحاصلاز ۱۳تحقیقمجزاوبااعمالشاخصهاییمتنوعباتمرکزبیشتربرمیزانشیوعرشوه،واکنشهایشدید
وسرکوبمخالفان،اختالسوپارتیبازیوالبتهتعارضمنافعبینمقاماترسمیتهیهشدهاست.
کترینکشورها
پا 
در نمایه فساد آخرین گزارش سازمان
بین المللی شفافیت کشورهای
نیوزیلند و دانمارک به ترتیب با نمره
های  ۸۹و  ۸۸بهترین کشورها از این
لحاظ بوده و می توان آن ها را پاک ترین
کشورهای جهان نامید .فنالند ،نروژ و
سوئیسنیزبهطورمشترکدررتبهسوم
پاک ترین کشورهای جهان قرار گرفته
اند و پس از آن ها نیز سنگاپور و سوئد به
طور مشترک رتبه چهارم را در اختیار
دارند .در این میان بریتانیا ،بر اساس
این گــزارش ،در شش سال اخیر رشد
قابل توجهی در این رده بندی داشته و
همراه با کانادا ،لوکزامبورگ و هلند در
رتبهپنجمقرارگرفتهاست.

فاسدترینکشورها
در ســمــت دیــگــر ای ــن رتــبــه بــنــدی،
کشورهایجنگزدهایمانندسوریه،
سودان جنوبی و سومالی قرار دارند
که با نمره های  ۱۲ ،۱۴و  ۹به ترتیب
در  ۳رتبه آخر پاک ترین کشورهای
جهان هستند که از لحاظ سیاسی و
اقتصادی کمترین شفافیت را دارند.
بعد از این سه کشور نیز افغانستان،
یمن و س ــودان در رتبه هــای پایین
فهرست قرار گرفته اند .در رتبه بندی
این کشورها از لحاظ فساد ،از رابطه
بین سطوح فساد ،حمایت از آزادی
مطبوعات و همچنین میزان دخالت
و مشارکت عموم در سیاست و اقتصاد
کشور استفاده شده است.

وضعیتایران
در ایــن گــزارش  ،ایــران توانست با
کسب نــمــره  30در جایگاه 130
در مـــیـــان  180کــشــور بایستد.
ایــن درحــالــی اســت کــه در گــزارش
قبلی بــا وجــود 176کــشــور مــورد
بـــررســـی ،ایــــران بــا نـــمـــره  29در
جــایــگــاه  131ایستاده بــود .البته
نــمــره شــاخــص فــســاد ایـــــران در
سا لهای اخیر رونــد رو به بهبودی
داشته است .بر این اساس ایران از
ســال  2012تاکنون تنها در سال
های  2013و  2014رتبه بدتری
داشته است و گرنه بعد از آن با رشد
خوبی همراه شده و از رتبه  144خود
را به رتبه  130رسانده است.

این روزها
یخچال ها اگه
گوشت نداره
به جاش با دارو
برای مقابله با
آنفلوآنزا هی
داره پرتر و پرتر
میشه

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

اختالسدامنهوسیعیازفعالیتهایغیرقانونیرادربرمیگیرد.مواردیمانندبرداشتنبخشیازفروشروزانهتوسطصندوقدار
یک فروشگاه ،فریب سرمایهگذاران توسط مؤسسات مالی و همچنین سوءاستفاده از قدرت توسط سیاستمداران ،هرچند
تفاوتهای بسیاری چه از نظر شیوه اختالس و چه از نظر مبلغ با یکدیگر دارند اما همگی در یک مورد مشترک اند :به جیب زدن
پولدیگران!درادامهبهچنداختالسبزرگومشهوربینالمللیاشارهمیکنیم.
بزرگ ترین اختالس تاریخ :سال  2008یکی از بزرگ
ترین اختالسهای تاریخ به سوژه اول رسانههای
آمریکاییتبدیلشد.شرکتسرمایهگذاریبرنارد
مــدوف بــدون این که فعالیت اقتصادی خاصی
با پــول سرمایهگذاران انجام دهــد ،تنها با پول

سرمایهگذاران جدید به سرمایهگذاران قبلی سود می داد
که در نهایت مدوف به اتهام جعل اسناد ،پول شویی ،فریب
سرمایهگذاران و همچنین اختالس  75میلیارد دالر به
 150سال زندان و پرداخت غرامتی  170میلیارد دالری
محکومشد.

دزدی سلطنتی :روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی
از  35میلیارد دالر دارایی خارج شده توسط شاه
مخلوع ایران از کشور نوشت .نیویورک تایمز هم
به استناد منابع بانک جهانی نوشت که مبلغی
بین دو تا چهار میلیارد دالر تنها در سال های

 56و  57از سوی خانواد ه شاه به آمریکا منتقل شده است.
اردشیر زاهــدی ،آخرین سفیر ایــران در آمریکا در دوره
طاغوت هم به نقل از دادستان همان دوران تهران نوشته
است« :شخص اعلیحضرت تا قبل از سال ۳۱ ،1356
میلیارد دالر از کشور خارج کرده بود».

رئیس جمهور غارتگر :محمد سوهارتو ،دومین رئیس
جمهوراندونزیبودکهسهدههبراندونزیحکومت
کــرد .دیــده بــان شفافیت بین المللی ،محمد
سوهارتورافاسدترینرهبرهمهدورانمعرفیکرده

و مدعی است او در دوران قدرت خود بین ۱۵تا ۳۵میلیارد
دالرازبودجهاندونزیراغارتکردهاست.سوهارتودرسال
 ۱۹۹۸به دلیل افزایش بی سابقه قیمتها و نارضایتی
عمومیمجبوربهکنارهگیریازقدرتشد.

کلکسیونر کـــفـــش :فــردیــنــانــد م ــارک ــوس ،رئیس
جمهورپیشین فیلیپین کــه گفته مـیشــود،
همسرش سه هزار جفت کفش در کلکسیون
خانگی خود نگهداری میکرد ،تخمین زده

شده است در طول حکومتش بین  5تا  10میلیارد دالر
اختالس کرده است.البته چهار سال پس از مرگش،
بانکهای سوئیس مبلغ  ۶۵۷میلیون دالر از داراییهای
او را به مقامات فیلیپینی بازگرداندند .

فساد نفتی :بابک زنجانی را می شناسید ،اختالسگری
کهحدودسهسالقبل،حکماعدامشصادرشد.اما
مسئوالن قضایی منتظر بازپرداخت یا پیدا کردن
اموالیازاوهستند.اوبهبهانهتحریمهاعلیهایران،

امتیازاتیبرایفروشنفترابهدستآوردکهمنجربهیکیاز
بزرگترینفسادهاینفتیدرکشورمانشد.بدهیاوتنهابه
وزارتنفت،بیشازدومیلیارددالربودهکهبهگفتهوزیرنفت،
بااحتسابخسارت،بهحدودچهارمیلیارددالرمیرسد.
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به تازگی ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده که در
آن ادعا می شود دولت قصد ندارد همه درآمد حاصل از
صرفه جویی بنزین را به مردم برگرداند .در این ویدئو
ادعا شده باید یارانه معیشتی حاصل از صرفه جویی
بنزین برای 60میلیون نفر ماهانه چیزی حدود 531هزار
تومان باشد .گوینده دلیل حرف هایش را صحبت های
زنگنه ،که گفته بود درآمد حاصل از صرفه جویی بنزین
 31هزار میلیارد تومان است می داند اما این مبلغ درآمد
یک سال صرفه جویی بنزین است نه یک ماه .حاال اگر 31
هزار میلیارد تومان را به  60میلیون نفر تقسیم کنید
حدود  531هزار تومان می شود که برای یارانه معیشت
یک سال هر نفر است و اگر این رقم را به  12ماه سال
تقسیم کنید رقمی حدود 43هزار تومان به دستمیآید
که یارانه هر 60میلیون نفر در ماه می شود.

شیوهجدیدکالهبرداریوخالیکردنحسابمردم

ناصری-فسادیکپدیدهجهانیاستکهدرهمهکشورهاوجودداردوبراساسشواهد،کشورهایفقیربیشازدیگرکشورهاهدف
آسیبقرارمیگیرنداینمسئله،رشداقتصادیراسرکوبوبودجههایموردنیازبرایآموزش،بهداشتوسایرخدماتعمومیرااز
مسیرخودمنحرفمیکند.براساسآماربانکجهانی،ساالنهتقریباحدودیکتریلیوندالرآمریکاازطریقرشوهردوبدلمیشود
شایدبههمیندلیلهمبودکهسازمانمللمتحد ۹  دسامبر راروزجهانیمبارزهبافساداعالمکرد.اینمعاهدهجهانیبهطورمختصر
بیانمیکندکه«سازمانمللمتحددربارهمشکالتوخیموتهدیداتیکهبهدلیل فساد برثباتوامنیتجوامعاعمالمیشود،تحلیل
رفتن عرفها و ارزشهای دموکراسی ،ارزشهای اخالقی و عدالت وتوسعه پایدار و حاکمیت قانون ،نگران است و این اختیارات را
به کنوانسیون میدهدتابرایجلوگیریومبارزهمؤثروکارآمدبافساداقداماتیراترویجوتقویتکند».امروزسعیکردهایمبهبهانه
کترینوفاسدترینکشورهایجهانبنویسیموچندفسادبزرگجهانیوایرانیراهممعرفیکنیم.
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