 #هشتگ

4

سه شنبه  2اردیبهشت 1399
 27شعبان .1441شماره 20359

نهضت افتتاح بدون شو آف و دوپینگ برای بیلیارد!


تصاویر پربازدید فضای مجازی
مهماندارهای پرواز رم-تهران



2.4 M views

معلمانی که ایثار را دیکته کردند
با شیوع کرونا و تعطیلی مدارس معلمها و استادان
کار کردنشان شکلی متفاوت به خود گرفت .خیلیها
شاید فکر کنند کار آنها راحت شده اما در ارتباطات
آنالین کارآنها سختتر هم شده است .در این بین
معلمهایی هم بودند که بهرغم مشکالت شخصی و
خانوادگی که برای شان پیش آمد به آموزش دادن
به بچهها ادامه دادند .در این روزها تصاویر خانم
معلمی پخش شد که با وجود از دست دادن فرزند
نوجوانش کالس درس را تعطیل نکرد و با همان
چشمان اشک بار اما استوار به درس دادنش ادامه
داد .همچنین تصاویری از یک خانم معلم دیگر در
فضای مجازی منتشر شد که روی تخت بیمارستان
بستری است اما کتاب از دستش نیفتاده و با همان
حال به درس دادنش ادامه میدهد .کاربری درباره
این معلم نوشت« :معلم عزیز دست بوسم .کاش برخی
مسئوالن خجالت بکشن از این اندازه تعهد و وجدان
کاری تو» .کاربری هم نوشت« :شما خودتون اسطوره
ای شدید که باید توی کتب ها موندگار شوید».



2.8 M views

جنگ ارتشهای مجازی در اینستاگرام
چند روز پیش بود که مسی و باشگاه بارسلونا برای
ویدئوی «آرات حسینی» کودک بااستعداد ایرانی
کامنتی گذاشتند و همین موضوع باعث شد دوباره
بحثها درباره او داغ شود .یکی از این بحثها مربوط
به علی کریمی فوتبالیست محبوب ایرانی بود و این که
چرا او به ویدئوهای آرات واکنشی نشان نمیدهد.
بحثهای احتماال خصوصی که بین پدر آرات و کریمی
پیش آمد باعث شد کریمی صفحه آرات را بالک کند.
پس از این اتفاق ،پدر آرات خطاب به کریمی نوشت:
«تو اینجوری دو تا از هوادارهات رو از دست دادی».
همین موضوع باعث شد اشخاصی مثل امیرتتلو هم به
این مسئله واکنش نشان دهند .تتلو که بارها نشان
داده است از تعادل روانی درستی برخوردار نیست ،در
صفحه خودش خطاب به کریمی نوشت« :واال تو انگشت
کوچیکه آرات هم نیستی!» البته هــواداران کریمی
هم واکنش نشان دادند ،کاربری خطاب به پدر آرات
نوشت« :مشتی اگه کریمی دو تا هوادار از دست داد،
شما میلیونی هوادار از دست دادی!»

تاقبلازاین
اگهسوار
هواپیمامی
شدییهآدمبا
اینلباسمی
دیدی َزهره
ت ََرکمیشدی
ولیاالناگه
مهماندارا
رواینجوری
نبینی
میترسی!

صندوقبینالمللیپولباوجودسپردهچندمیلیاردیایرانهمچناندرپرداخت
وام کروناییبه کشورمان کهازبنیانگذاراناینصندوقاستتعللمیکند

خودم ،انتخاب خودم!
بدن

این شعار که
چون بدن
خودمه،هر
کاری دلم
بخواد
باهاش می
کنمخیلی
پوچه ،چون
ممکنهبامثال
ماسک نزدن
یه جامعه رو
آلوده کنی!



کرونایفضایی

2.1 M views

3.4 M views

نهضت افتتاح بدون شو آف

دوپینگ اونم برای بیلیارد؟!

تصاویر افتتاح پروژ هها توسط مسئوالن همیشه به
شکلهای مختلفی منتشر میشود و بعضی مسئوالن
بــرای کوچک ترین پــروژ های حاضر نیستند بدون
مراسم یا بدون حضور عکاس آن را افتتاح کنند اما
ویدئویی از روستای «پاتاوه» در بخش بویراحمد در
شبکههای اجتماعی منتشر شده که اهالی باهمت و
متحدش برای خودشان یک پل طبیعی ساختهاند
و بــدون آن تشریفات رسمی که معمول است از
این پروژه مردمی رونمایی کردهاند .این روستا در
بخش بویراحمد ،قرار دارد و این پل طبیعی و زیبا با
هزینه و همت خود مردم منطقه ساخته شده است.
کاربری با انتشار این ویدئو نوشت« :این مراسم
افتتاح از هر مراسم رسمی که تا حاال دیدیم زیباتر
و صمیمانهتره .آفرین به این مردم که متحد شدن و
با هم مشکالتشون رو حل کردن» .کاربر دیگری هم
نوشت« :هنوز خیلی روستاها هستن که نیاز به چنین
امکانات حداقلی دارن و ممکنه هزینه الزمش رو
نداشته باشن ،مسئوالن غافل نشن».

خبر محرومیت هفت ورزشکار دوپینگی که در میان آن
ها سه کشتی گیر ،سه رکابزن و یک بیلیارد باز بود
شبکه های اجتماعی را پر کرد .بیشتر کاربران ضمن
زیاد شدن دوپینگ در رشته های ورزشی مختلف از
حضور بیلیارد باز در میان محرومان متعجب بودند و با
آن شوخی کردند .کاربری نوشت« :داداش اگه سختته
چوب بگیری دستت که دیگه بی خیال ورزش شو».
کاربر دیگری نوشت« :از وقتی شنیدم یک بازیکن
بیلیارد در ایران به دلیل دوپینگ محروم شده ،دیگه
هیچ چیز برام عجیب نیست .حتی این که اهــواز به
رشت نزدیک تره تا بندر عباس!» کاربری هم نوشت:
«یارو واسه بیلیارد دوپینگ کرده .هیچ توجیه منطقی
نمیتونه داشته باشه جز این که می خواسته وقتی باخت
میز رو بلند کنه بزنه زمین!» کاربر دیگری هم نوشت:
«تعجب کردم چه جوری یه شخص تو این ورزش هم
دوپینگ می کنه! تا این که خوندم طرف به دلیل مصرف
تتراهیدروکانابینول که تو مخدر علف پیدا میشه
محروم شده!»





3.1 M views

2.9 M views

کارانه نجومی نیروهای خط مقدم کرونا!

تشویق رانند ه بامرام

شیوع ویروس کرونا در جامعه ارزش وجودی فرشتگان
نجات را بیش از گذشته عیان کرد و امــروز مردم
قدرشناس خدمات کادر درمانی بیمارستانها هستند
و بیش از گذشته از سختی کار آ نها و خدماتی که
این قشر برای جامعه دارنــد ،آگاه شد هاند و گویای
این سختیها و خدمات تصاویر و فیلمهایی است که
در فضای مجازی دستبهدست میشود .با این حال
روز گذشته تصویری از پیامک واریزی در شبکه های
اجتماعی منتشر شد که در آن ادعا شده مبلغ واریزی که
حدود  ۲۴۰هزار تومان است حق الزحمه یک ماهه ویژه
کروناست .کاربران به این ادعا واکنش نشان دادند.
کاربری نوشت« :یعنی همین پول رو هم نمی دادن
سنگین تر بودن ».کاربر دیگری نوشت« :معلوم نیست
برای چند روز و چند شیفت باشه و بر اساس یه عکسی
که احتمال فتوشاپ هم داره نمیشه قضاوت کرد».
کاربری هم نوشت« :کاش مسئوالن دربــاره کارانه
شیفت های کرونایی کادر درمان شفاف سازی کنن».

ویدئویی مربوط به یک راننده اسپانیایی در فضای
مجازی منتشر شده که حسابی در شبکههای اجتماعی
مورد توجه قرار گرفته است .در توضیح این ویدئو آمده
که این راننده تاکسی وظیفهشناس به صورت رایگان
بیماران مبتال به کرونا را به بیمارستان میآورده است.
به همین دلیل کادر درمانی این بیمارستان در شهر
مادرید ،تصمیم به برگزاری یک مراسم و تشویق کردن
او گرفتهاند .کارکنان این بیمارستان به این راننده
میگویند که باید بیاید بیماری را از بیمارستان ببرد که
وقتی راننده وارد میشود همه او را تشویق میکنند.
همچنین این افراد با جمعآوری پول برای او هدیهای
هم در نظر گرفتند که همراه با پاسخ منفی تست کرونای
این راننده به او اهدا کردند .کاربری درباره این ویدئو
نوشت« :چه استقبال باشکوهی بود .البته که لیاقتش رو
داشت و کار بزرگی کرده بود» .کاربر دیگری هم نوشت:
«این بیماری هم میره و این روزها میگذره .خوش به
حال اونهایی که این طوری خیر همدیگه رو میخوان».

دست خایل از سرپده
 4/8میلیارد دالری!

بهنظرمی
رسهایناهم
تازهازفضا
برگشتنو
ترجیحدادن
بدوناینکه
لباسعوض
کننهمین
طوریبرنبه
جنگکرونا!

منصوری -با همهگیرشدن کرونا در جهان و آثار مخرب آن بر اقتصاد ،صندوق بینالمللی پول اعالم کرد
کهکمک۵٠میلیارددالریبرایکشورهایفقیردرنظرگرفتهاستتابتوانندباویروسکرونامقابله
کنند.ایرانهمیکیازکشورهاییبودکههمانابتدادرخواستوامپنجمیلیارددالریکردامااین
وام در مراحل پرداخت دچار کارشکنی هایی شد .آمریکا رسما مخالفت خود را با پرداخت وام
بهایراناعالمکردوبااینکهکشورهایزیادیوامرادریافتکردهاندامانامایراندرفهرست
مشموالنوامنبودهاستبااینحالمقاماتصندوقبینالمللیپولاعالمکردهاندهنوزدر
حال ارزیابی درخواست این وام هستند .در این میان بحث هایی در کشور مطرح می شود
مبنی بر این که چرا ایران از تسهیالت نهادی که سال هاست عضو آن است و سپرده هایش
حاال به چندین میلیارد رسیده  ،نتواند استفاده کند؟ برخی هم معتقدند ایران باید موجودی
خود را از این صندوق بین المللی خارج کند .امروز سعی کرده ایم در این گزارش در کنار پاسخ به
اینمباحثنگاهیبهسازوکارصندوق،سابقهحضوروموجودیکشورماندراینصندوقداشتهباشیم.

اهداف صندوق بین المللی پول
صندوق بینالمللی پول ،یکی از مهم ترین منابع ارزیابی و
پیشبینی وضعیت اقتصادی جهان محسوب میشود که
نقش به سزایی بر وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف دارد
و مقر اصلی آن در واشنگتن است .از مهم ترین اهداف این
صندوق می شود به ایجاد یا حفظ ثبات در بازارهای مالی
و پیشگیری از گسترش بحران و اعطای وام به کشورهای
نیازمند اشاره کرد.
صندوق بین المللی پول زمانی وام می دهد که کشورها با
مشکل تراز پرداخت ها روبه رو هستند و این وام ها برای موارد
فوری و به صورت کوتاه مدت بوده و در بیشتر اوقات وام ها
باید در عرض چند ماه بازگردانده شوند اما در مقابل ،وام
های بانک جهانی درازمدت است و به منظور پیگیری پروژه
های خاص توسعه زیر ساخت ها ارائه می شود .کشورهای
عضو بانک جهانی معمو ًال عضو صندوق بین المللی پول هم
هستند .در واقع عضویت در بانک جهانی یکی از پیش شرط
های عضویت در صندوق بین المللی پول است .در عمل،
بیشتر کشورها به طور همزمان به این دو نهاد می پیوندند.
هرچند تاریخچه این صندوق شاید جذابیتی برای خواندن
نداشته باشد ولی بدانید که صندوق بین المللی پول سال
 1944میالدی درست بعد از جنگ جهانی دوم شکلگرفت
ودردسامبر 1945همآغازبهکارکرد.بدنیستبدانیدایران
یکی از کشورهای بنیان گذار این صندوق است.

موجودی حدود  5میلیارد دالری در صندوق
لطفیااجبار؟

خبتوگوگل
سرچکنم
ببینمروش
بیرونآمدناز
ماشینچپ
شدهتوی
چمنکهخش
همروشنیفته
ودرروهم
نشکنمچیه؟

یک کاسب
توی این
شرایط
خاصه که
می تونه هم
به همنوعش
کمک کنه
و هم توی
این بازار
کساد چهار
تا مشتری به
دست بیاره

بهامی

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

داینترنت!

ایران یکی از  44عضو بنیان گذار این صندوق بوده که در
مرحله اول  25میلیون دالر سپردهگذاری کرده و از آن زمان
تاکنون ایران هر سال سپرده خود را در صندوق افزایش داده
است .شهروند در گزارشی سپرده ایران را تا  10مهر 98
مبلغ سه میلیارد و 657میلیون و 100هزار( SDRیک سبد
پولی با پایه طال و ارز) اعالم کرد که با توجه به قیمت روز SDR
این مبلغ حدود چهار میلیارد و  876میلیون دالر می شود.
این موجودی یعنی ایران از صندوق بین المللی پول ،وامی
به اندازه موجودی خودش را مطالبه کرده که فعال به دلیل
کارشکنی های رسمی آمریکا موفق به دریافت آن نشده
است .این در حالی است که به گزارش بی بی سی تا کنون
حدود  100کشور وام فوری کرونایی دریافت کرده اند اما
ایران که جزو اولین کشور های در خواست دهنده بود هنوز
موفق به دریافت آن نشده است.

سرانجام وام  5میلیارد دالری
سرنوشت درخواست ایران برای دریافت پنج میلیارد دالر وام
از صندوق بینالمللی پول برای مقابله با کرونا و کارشکنی
آمریکا در دریافت این وام باعث شده عده ای به مستقل بودن
صندوق شک کنند .با این حال عبدالناصر همتی رئیس
بانکمرکزیدیروزدرپاسخمکتوببهپرسشهایبلومبرگ
نوشت« :آخرین باری که بررسی کردم ،این آمریکا نبوده است

که صندوق بین المللی پول را اداره می کند بلکه مدیریت آن
و هیئت مدیره اش هستند که بر فعالیت های این نهاد نظارت
دارندوتضمینمیکنندکهصندوقبینالمللیپولبراساس
دستور کار خود عمل کند ».همتی خطاب به کریستالینا
جورجیوا رئیس صندوق بین المللی پول نوشت« :ما انسان
های زیادی را از دست داده ایم درست مثل آمریکایی ها و
اروپایی ها و من به روان آن ها درود می فرستم .اکنون زمان
عمل است».
این در حالی است که ایــران تا سال  ١٣۵٠در مجموع
١۴٨میلیون دالر از این صندوق وام دریافت کــرده و از
آن زمان به بعد از این صندوق وامی دریافت نکرده است.
بنابراین به نظر میرسد با توجه به قوانین این نهاد مالی و
میزان سپرده ایران در این صندوق ،در این شرایط حساس
ایران پس از حدود نیم قرن استحقاق دریافت وام از این نهاد
مالی را دارد.

آیاباگرفتنموجودیازعضویتصندوقخارجشویم؟
یکی دیگر از مباحثی که در روزهای گذشته صحبت هایی از
آنبهمیانآمدهمربوطبهتصمیماتیاستکهبایددرقبالاین
رویه صندوق بین المللی پول گرفت.
برخیکارشناساناقتصادی معتقدندکهشیوعبیماریکرونا
که باعث رکود و تعطیلی کسبوکارهای خرد و متوسط شده
رشد اقتصادی ایران را ُکند می کند .این در حالی است که
کشور به دلیل کاهش فروش نفت تحت فشار مضاعف قرار
دارد و هزینههای درمانی و مهار کرونا هم به این فشارها دامن
میزندوازآنجاییکهمیتوانازاعتباراتبینالمللیمانند
صندوق بین المللی پول این مشکل را در کوتاه مدت حل کرد
اما با دریافت این وام می توان تا حدودی از فشارها کاست.
از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند که با دریافت وام
و تزریق آن به جامعه با رشد نقدینگی همراه خواهیم بود که
تورم باالیی را به جامعه تحمیل می کند .عده ای هم معتقدند
وام از نهادهای بین المللی مطابق اصل  ۸۰قانون اساسی
نیاز به مصوبه مجلس دارد و دولت راسا نمی تواند اقدام به
این کار کند.
در این میان برخی هم معتقدند عضویت ایران در صندوق
هیچ آورده ای برای اقتصاد کشور نداشته و نخواهد داشت
و با توجه به این که کارکرد صندوق تامین کننده اهداف
سیاسی -اقتصادی آمریکا ست  ،دولــت باید موجودی
ایران را از این صندوق بردارد و آن را در جهت منافع ملی
هزینه کند .این در حالی است که بسیاری بر این باورند
 ،که خروج از صندوق نوعی برخورد منفعالنه است که در
شرایط فعلی برخوردهای انفعالی نتیجه مثبتی نخواهد
داشت .بلکه باید به صورت فعاالنه و ارائه پیشنهاد هایی
مانند آن چه همتی مطرح کرد یعنی واریز و انتقال این وام
از طریق کانال اینستکس یا کانال مالی سوئیس که فقط
کارکردخرید دارو و مواد غذایی دارد جلوی بهانه مخالفان
که معتقدند ایران به دلیل نپیوستن به  FATFنباید این پول
را دریافت کند  ،بگیرد .

