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جنجالآببستنبهشیروتورمعجیبدرنرخسرویسبهداشتی!




3.9 M views

فیلترسیگار؛خطرآفرینترازسیگار
ویدئویی از داوود ملکی ،از پیش کسوتان وزنه برداری
ایران در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که
او را در حال جمعآوری ته سیگار از روی زمین نشان
می داد .در این ویدئو او برای عابران توضیح میدهد
که این ته سیگارها برای حیوانات و گیاهان مضر است
برای همین تصمیم گرفته است هر جا سیگار میبیند،
جمع کند.جالب است بدانید که به نظر بسیاری از
کارشناسان ،فیلتر رها شده سیگار در طبیعت به مراتب
خطر آفرین تر از استعمال سیگار است .تخمین زده شده
که ساالنه  5.4تریلیون فیلترسیگار در جهان دور ریخته
میشود  .کاربری نوشت« :کسایی که سیگار می کشید ،با
دود سیگارتون به اندازه کافی به بقیه صدمه می زنید
پس لطفا با انداختن سیگارتون در سطل زباله به طبیعتی
که متعلق به نسل های آینده هم هست آسیب نزنید».



3.1 M views

تورمبهنرخسرویسبهداشتیرسید!

تصاویر پربازدید فضای مجازی
اینعکسفرزند
 ۵سالهمحیطبان
میکائیلهاشمیه
استکهچندروز
پیشبههمراه
مهدیمجلل به
شهادترسید
وتویمراسم
خاکسپاری
شونهیچمقام
مسئولیحضور
نداشت

بهیادپدر

تصویری (احتماال) از یک سرویس بهداشتی بین راهی
در فضای مجازی بازنشر شد که در آن نوشته شده:
«برای استفاده از سرویس بهداشتی هر نفر  10هزار
تومان ».کاربران به این تصویر واکنش نشان دادند.
کاربری نوشت« :وضعیت تورم داره به جاهای باریک می
رسه! دست به آب نفری ١٠هزار تومن؟ چه خبره؟ جنگه
مگه؟!»کاربردیگرینوشت«:لطفایهسرویسبهداشتی
عمومیروبذاریدبرایمابمونه،بااینقیمتدیگهاونجا
هم نمی تونیم بریم ».کاربری هم نوشت« :خدا رو شکر
که نداریم بخوریم و نیاز به سرویس بهداشتی هم پیدا
نمی کنیم که الزم باشه بابتش  10هزار تومان پرداخت
کنیم ».کاربر دیگری هم نوشت« :باید دید که صفی
شده یا نه چون قبل از گرون کردن باید صفی کنن».
البته در میان نظر کاربران بسیاری هم معتقد بودند که
این تصویر با فتوشاپ دستکاری شده و واقعی نیست.

ایرانی ها در
توئیتر و
کالب هاوس
اینخیلی
خوببودو
نشونمیده
کهبعضیاز
مادرموقع
مکالمهخوب
وفرهیخته
ایمولیوقتی
ناشناس
باشیم!...



الکچری!
لباسزیر

2.8 M views

آخریننسخهپیچیبرایگرانیخودرو
صحبت های رئیس شورای رقابت در خصوص گرانی
خودرو که گفته بود« :اگر قیمت خودرو گران است
و نمیارزد ،نخرید ».بازتاب زیادی در فضای مجازی
داشت .او گفته« :این که افراد دو خودروی متفاوت
را از نظر قیمت مقایسه می کنند ،مسئله جالبی نیست
زیرا اگر خودروی با قیمت اعالم شده نمی ارزد آن را
خریداری نکنند و خودروی دیگری را بخرند ».کاربران
به این صحبت ها واکنش نشان دادند .کاربری نوشت:
«واردات خودرو رو ممنوع کردید و بعد می گید همین
خودرو هم اگه گرونه نخرید؟ این دیگه چه منطقیه که
شما داریــد؟» کاربر دیگری نوشت« :رئیس شورای
رقابت مثل این که نمی دونه خودروسازهای ما بی رقیب
هستن و ما مجبوریم از تولیدات اونا انتخاب کنیم».
کاربری هم نوشت« :این چه نوع پاسخگوییه که مسئوالن
یاد گرفتن؟ اون یکی ازش دربــاره واکسن کرونا می
پرسی می گه نمی خوای نزن ،اینم می گه گرونه نخر!»

3.4 M views

آببستنبهشیردرروزروشن!
از روز گذشته فیلمی در فضای مجازی منتشر شده که
در آن نشان می دهد فردی در خودروی حامل محصوالت
لبنی یکی از شرکت های معروف است و با هدفی
نامعلوم ،بطری های پلمب شیر را باز و به آن آب اضافه
میکند ،این ویدئو واکنش مدیرعامل این شرکت را
هم در پی داشت .مدیرعامل این شرکت لبنی گفته:
«کارگری که این رفتار را کرده ،شناسایی شده و فردا
با او گفت وگو خواهم داشت تا از ابعاد علت این حرکت
مطلع شوم و آن زمان است که می توانم دقیق تر درباره
علت انتشار این فیلم پاسخ بدهم ».کاربری در خصوص
این ویدئو نوشت« :این روزها قیمت شیر این قدر باال
رفته که مردم نمی تونن شیر بخرن ،بعد باز بهش آب
هم می بندن ».کاربری هم نوشت« :یه جای کار می
لنگه ،چرا باید توی مألعام به شیرها آب اضافه کنن؟»

یعنیکسی
هستکهیک
میلیونو990
هزارتومانپول
بدهبهزیرپوشو
زیرشلواری؟با
دیدناینقیمتا
فهمیدمخدا
بیامرزآقاجونم
چقدرشیک
پوشبوده!

نهبه
۱۸چرخ!

2.4 M views

گذرنامهواکسن؛جنجالتازهکرونا
یکی از تازهترین جنجالهایی که همهگیری کرونا به راه
انداخته ،موضوع گذرنامه یا گواهی واکسن است؛ به
این معنی که افرادی که واکسینه شدهاند ،مدرک رسمی
کاغذی یا دیجیتال دریافت میکنند و به واسطه آن
میتوانند به زندگی عادی برگردند و بدون محدودیت
به رستوران و باشگاه و سفر بروند .طرفداران طرح
گواهی واکسن میگویند که افراد با در دست داشتن
آن نهتنها میتوانند بدون نگرانی از انتقال ویروس
با خانواده و دوستان خود دیدار کنند بلکه این ایده
میتواند موجب رونق کسبوکارها هم شود .در مقابل،
مخالفان طرح معتقدند که گواهی واکسن ،ابزاری برای
دامن زدن به تبعیضها و نابرابریهاست .البته در این
میان کاربران ایرانی هم به طرح گذرنامه واکسن واکنش
نشان دادند .کاربری نوشت« :این طرح برای کشور ما
این خوبی رو داره که مشخص می شه کیا با استفاده از
رانت تونستن واکسن بزنن».

2.1 M views

سدیکهسوراخشد!
استوری یکی از فعاالن محیط زیست از خشک شدن سدی
در  100کیلومتری بندرعباس بازتاب زیادی در شبکه
های اجتماعی داشت .این فعال محیط زیستی با مقایسه دو
عکس یکی در سال  98و دیگری در چند روز اخیر نوشت:
«آب های ذخیره شده در سد چلو واقع در دهستان گهر با
ظرفیت  10میلیون مترمکعب ،طی روزهای آغازین سال
 1400یک باره و با باز شدن حفره ای در زمین کامال از بین
رفته و موجودات زنده ای که در آن زندگی می کردند با
فاجعه ای دردناک روبه رو شده اند ».کاربران به این اتفاق
واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :در مناطقی که سنگ
بستر ،آهک یا گچ باشد ،پدیده انحالل اتفاق می افتد.
احتماال یک غار پنهان گچی یا آهکی در کف دریاچه یا نزدیک
به آن بوده ».کاربری هم به طنز نوشت« :حفره در جایی از
سد بوده که کاری از پتروس فداکار هم بر نمی اومده».

تختیساخته
شدهبهاسم
«پرتابکننده
ولتاژباال»
کهفردرابا
صدایشدید
بوقماشینو
زنگهشداراز
تختبهبیرون
پرتابمیکنه
کهبهنظرم
مخصوص
فصلبهاره!

طیحدودبیشازیکدههگذشته،روندمبارزهبافساداقتصادیوبازستاندناموالبیتالمالازمفسدان
شدتگرفتهاست.آمارهاچهمیگویند؟

رعیتنواز-معموالپروندههاییماننداختالس،میزاناختالسوگمانههادرخصوصمفاسداقتصادیواینگونهپروندههاخیلی
زود در جامعه منعکس می شود ولی عقبه آن و بازگشت اموال به بیت المال به طور کافی اطالع رسانی نمی شود و این شائبه وجود
داردکهفرجاماینهمهپولیکهاختالسشدبهکجاختممیشود.هرچندکهاینمفاسداقتصادیبهدلیلوجودبرخیقوانینورویه
هایغلطاجراییوضعفدستگاههاینظارتیبهوجودآمدهاماطیسالهایگذشته تالشقوهقضاییهباعثشدهکهبخشزیادی
از پول بیت المال که در پرونده های بزرگی مثل بابک زنجانی ،مه آفرید خسروی و ...از جیب مردم برداشت شده بود ،به بیت المال
برگردانده شود .روز گذشته هم خبری منتشر شد که در آن آمده بود« :به دنبال تالش های حقوقی و پیگیری های متعدد دستگاه
قضاییومدیرانشستا،بدهیدوهزارمیلیاردریالی«شبنمنعمتزاده»دختروزیراسبقصنعت،معدنوتجارتازویبازپسگرفتهو
بهاموالتامیناجتماعیبازگرداندهشد».بههمینبهانهوازآنجاییکهسال 88آیتا...الریجانیبهریاستقوهقضاییهمنصوبشد،
نگاهیانداختهایمبهبیشازیکدههتالشقوهقضاییهدربازگرداندنپولهایبیتالمالکهبهصورتنامشروعدردستعدهای
قرارگرفتهبود.البتهایننکتهراهمبایدیادآوریکنیمکهآنچهنوشتهایمتنهابخشیازپولهایبازگرداندهشدهبهبیتالمالاست.
▪برگشتبیشاز 3هزارمیلیاردازاختالس 3هزارمیلیاردی

تا حاال کمپین نه به وانت داشتیم حاال با دیدن
این عکس فهمیدم خود وانت دارها کمپین نه به
 18چرخ دارن و بارهای اونا رو حمل می کنن!





دهه ابزگشت هزاران
میلیارد به بیت املال

تختیبرایبهار!

برایدیدنویدئویمطالبیکهدراین
صفحه میخوانید کیوآر کد مقابل را
اسکنکنید.

در اواخر تابستان 90و در دوره ریاست آیت ا ...آملی الریجانی بر
دستگاه قضا ،رسانه ها و مقامات ،خبر از کشف فساد اقتصادی
بزرگی در کشور دادند .مبلغ این فساد سه هزار میلیارد تومان
اعالم و به همین دلیل به اختالس سه هزار میلیاردی یا فساد
بزرگ بانکی معروف شد .این فساد بانکی بازتاب زیادی در
میان مردم داشت و با وجود تلخی بسیار ،جزئیات و حواشی
آن به طنزها و گفت وگوهای مردمی راه یافت .این فساد هفت
بانک کشور را درگیر خود کرد که مهم ترین آن ها بانک ملی
و صادرات بود .این پرونده به دستگیری «مه آفرید خسروی»
رئیس بانک آریا (این بانک بعد از این اختالس منحل شد) و
فرار «محمودرضا خــاوری» مدیر عامل وقت بانک ملی ایران
منجر شد .مه آفرید خسروی متهم اول این پرونده در نهایت
روز سوم خرداد  ۹۳اعدام شد اما در خصوص این که چه میزان
از این پول های اختالس شده به بیت المال برگشته تا تاریخ ۴
شهریور  ۹۶خبری منتشر نشد تا این که غالمحسین محسنی
اژه ای سخنگوی وقت دستگاه قضا در دوره ریاست آیت ا...
آملی الریجانی بر این دستگاه اعالم کرد« :مه آفرید خسروی
دو هزار و  855میلیارد تومان بدهی داشت و کل این مال به
بیت المال برگشت و از او  643میلیارد تومان هم جزای نقدی
گرفته شد که در مجموع رقمی به مراتب باالتر از سه هزار
میلیارد تومان بود».
▪برگشت  1800میلیارد در پرونده بابک زنجانی

نام بابک زنجانی که فعالیت اقتصادی اش از سال ها قبل
شروع شده بود ،در اواخر دولت دهم مطرح شد .او آن سال ها
به عنوان جوان میلیاردری که دارای شرکت هواپیمایی بود،
درفروش نفت و ساخت چند پروژه سینمایی مشارکت میکرد
و روابط اقتصادی و اجتماعی خارج از اصول زیادی داشت،
شناخته می شد .زنجانی آن دوران به بهانه تحریمها علیه
ایران ،امتیازاتی برای فروش نفت بهدست آورد که به یکی از
بزرگترین فسادهای نفتی و مالی منجر شد .گفته می شود او
تنها به وزارت نفت دو میلیارد دالر بدهی داشته که به گفته وزیر
نفت ،با احتساب خسارت ،به حدود چهار میلیارد دالر میرسد.
هرچندبهمنسال 95حکمزنجانیابالغشداماهنوزاینحکم
به دلیل بدهکار بودن این فرد به بیت المال اجرایی نشده است.
بااینحالتاکنونطبقگفتهغالمحسیناسماعیلیسخنگوی
وقت قوه قضاییه بیش از  1800میلیارد تومان از این بدهی
وصول و تحویل وزارت نفت شده است.
▪بازگشت بیشاز 4هزارمیلیاردازتعاونیهایاعتباری

در خصوص گره گشایی از مشکل سپرده گذاران ،موسسات
مالی با کمک دولت  ،بانک مرکزی و قوه قضاییه ،صرفا در ماه
های پایانی سال  ،۹۸مبلغ  ۱۵۰۰میلیارد تومان از اموال
تعاونی «افضل توس» را به بانک مرکزی انتقال دادند .همچنین
 ۱۴۵۰میلیارد تومان از اموال تعاونی «وحدت» به بانک مرکزی
منتقل شد .از اموال تعاونی «فرشتگان» ۳۰۰ ،میلیارد تومان
توسط قوه قضاییه به بانک مرکزی واگذار شد .از اموال تعاونی
«ثامن الحجج» نیز  ۶۰۰میلیارد تومان به بانک مرکزی واگذار
و  ۴۳۵میلیارد تومان به مردم و سپرده گذاران پرداخت شد .به
گزارش فارس در سال  99اموال و دارایی های دیگری نیز از
این موسسه شناسایی شده که قرار است به مرور فرایند فروش

یا انتقال آن ها به بانک مرکزی انجام شود تا تمام یا حداقل بخش
عمده ای از اعتبارات بانک مرکزی از ناحیه این خط اعتباری
تامین شده باشد .البته ناگفته نماند دولت مبلغ  30هزار
میلیارد تومان از خزانه بابت مطالبات مردم از موسسات وتعاونی
های اعتباری غیر مجاز پرداخت کرد.
▪بازگشت  30هزار میلیارد تومان مالیات معوق

یکی از راه های درآمــدی دولت ها در جهان دریافت مالیات
است .در حالی که در کشور ما کارمندان و کارگران با حداقل
حقوق هم مالیات پرداخت می کنند ،برخی از دانه درشت ها و
سرمایه داران بزرگ از پرداخت مالیات شانه خالی می کنند و
فرار مالیاتی دارند ،به همین دلیل یکی از کارهای بزرگ و جدی
دستگاه قضا پیگیری مالیات های معوق از دانه درشت ها بود.
به گزارش تسنیم ،تنها در سال  98و در دوره ریاست آیت ا...
رئیسی بر دستگاه قضا ،این قوه توانسته 30هزار میلیارد تومان
مالیات معوق از دانه درشت ها به بیت المال برگرداند .اهمیت
اینکارزمانیمشخصمیشودکهبدانیماینمبلغیعنیمعادل
چیزی حدود  ۲۵میلیون بشکه نفت!
▪بازگشت  30هزار میلیارد تومان از وامهای معوقه

یکی دیگر از مشکالت اقتصاد کشور در سالهای اخیر ،دانه
درشتهایی هستند که از بانکها ،وام های کالن میگیرند
و این پولها را هم برنمیگردانند .قوه قضاییه این جا هم به
کمک دولت آمده و طبق گزارش تسنیم موفق شده حدود 30
هزار میلیارد تومان از این وامها را به نظام بانکی و نهادهای
دولتی بازگرداند.
▪بازگشت  700میلیارد تومان از «مش قربانعلی»

خصوصی سازی های بی ضابطه و خارج از عرف هم یکی دیگر
از موضوعاتی بود که در دوره جدید ریاست دستگاه قضا به آن
توجه ویژه ای شده است .واگذاری ماشین سازی تبریز ،هفت
تپه ،دشت مغان و ...از نمونه های بارز این نوع خصوصی سازی
های بی ضابطه و البته ناموفق بوده که در یکی از این پرونده ها
واگذاری ماشین سازی به قیمت بسیار پایین تر از قیمت اصلی
به فردی به نام قربانعلی فرخزاد معروف به «مش قربونعلی»
بود که به گفته برخی از مسئوالن بدون اهلیت و صالحیت
الزم ماشین سازی تبریز به او واگذار شده بود .گفته می شود
او حدود  500میلیون دالر ارز  4200تومانی از بانک مرکزی
گرفته و  201میلیون دالر آن را در بازار آزاد فروخته و با همین
پول ،اقدام به خرید ماشینسازی تبریز کرده است اما باالخره
پرونده او به سرانجام رسید و او از ماشین سازی خلع ید شد و
ماشین سازی که ارزشی حدود  700میلیارد تومان دارد به
بیت المال بازگشت.
▪ده ها هزار میلیارد تومان دیگر در بازگشت اراضی

مبارزه با زمین خواری نیز یکی دیگر از اقدامات مهم قوه قضاییه
در کمک به دولت است .در این حوزه بر اساس گزارش روزنامه
کیهان طی ســال  ،98در مجموع  ۱۳هــزار و  ۳۰۰هکتار
در حوزه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری
غیرمجاز به بیت المال اعاده شده و آزادسازی  ۳۹هزار و 170
هکتار از سواحل نیز صورت گرفته است که رقم ریالی آن چندین
هزار میلیارد تومان می شود.

