 #هشتگ

4

دوشنبه  29دی 1399
 4جمادی الثانی .1442شماره 20577

توصیه بورسیروحانیوگمشدنرمز 225میلیونیورویی!




راز عقب نشیین
واتس اپ

دلیلعقبنشینیمدیرانواتساپازبهاشتراک
گذاشتندادههایکاربرانبافیسبوکچیست؟

2.4 M views

3.9 M views

توصیه بورسیرئیسجمهور
ویدئویی با عنوان «یادآوری» در شبکه های اجتماعی
دست به دست شد که مربوط به مــرداد  99و زمان
فروش صندوق سهام  ETFبود که در آن رئیس جمهور
در جلسه هیئت دولت می گوید« :مــردم میتوانند
در بورس بیایندو خریدهایی کنند که برای آینده و
داراییشان اطمینان بیشتر پیدا کنند »ETF« .که در
شهریور سهام آن با تخفیف فروخته میشود ،برای این
است که مردم بدانند سکه و دالر جای سرمایهگذاری
نیست اما بورس جای سرمایهگذاری است ».کاربران
زیادی با بازنشر این ویدئو نوشتند« :از اون موقع تا
االن ،دالر و سکه رشد کردن ،بورس هم  ۶۰درصد
ریخته و مردم فهمیدن که سکه و دالر جای سرمایه
گذاری نیست!» کاربری نوشت« :دخالت های دولتی ها
باعث فراز و فرودهای احساسی توی بورس می شه که
فقط سرمایه گذارها رو آزار می ده».



اعتراضبهسانسورصداوسیما
در بخشهای خبری صدا و سیما از جمله ساعت ۱۴شبکه
یک ،در گزارشی ،به گالیههای وزیر بهداشت و معاونش
در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا پرداخته شد .نمکی
وزیر بهداشت در تصاویر منتشر شده از صدا و سیما
به حجم باالی سف ر به استانهای پرخطر انتقاد میکرد و
رئیسی معاون او هم عکسهایی را از صف بلند ماشینها
برای ورود به جزیره قشم و همچنین جادههای پرتراکم
شمال به رئیسجمهوری و دیگر اعضا نشان می داد.
حاال معاون اطال عرسانی دفتر رئیسجمهوری ضمن
انتشار فیلم سانسور نشد ه ستاد ،اقدام صدا و سیما را
«دوگانهسازی» توصیف کرده است چون در فیلم منتشر
شده ستاد ملی مقابله با کرونا« ،هم از مسافرت در
تعطیالت گالیه کردند و هم به پروتکلشکنی در تجمعات
مذهبی اعتراض داشتند به خصوص به شیوه برگزاری
نماز جمعه و مراسم عزاداری در قم .در حالی که بسیاری
از کاربران سفرها به کیش و قشم در ایام کرونا را محکوم
کرده اند برخی هم از این که صدا و سیما فکر کرده کرونا
فقط در سفرها وجود دارد و در تجمعات مذهبی نیست به
این سانسور گالیه داشتند.



3.4 M views

اهواز حاال آب ندارد!
وضعیت بد آب شرب اهــواز به فضای مجازی رسید
تا شاید مسئوالن مربوط برای بهبود آن کاری کنند.
مدیرکل محیط زیست استان خوزستان با اشاره به این
که بررسی وجود فاضالب در آب شرب لوله کشی وظیفه
محیط زیست نیست ،گفته« :بررسی اداره کل حفاظت
محیط زیست خوزستان وجود یک مورد اختالط فاضالب
و آب شرب را در منطقه پردیس اهواز تایید می کند».
این در حالی است که وضعیت آب آشامیدنی بسیاری از
روستاهای اهواز هم بسیار نامطلوب و غیرقابل استفاده
است .هفته گذشته هم یک عضو شورای شهر اهواز از
ابتالی تعدادی از شهروندان به هپاتیت نوع  Aو بیماری
روده ای به علت وجود فاضالب در آب شرب اهواز خبر
داده بود .کاربری نوشت« :من موندم این همه بودجه
هم برای وضعیت اهواز اختصاص می دن ولی چرا هیچ
تغییری در بهبود وضعیت مردم نمی بینیم».



2.8 M views

شاهکارجدیدآقایمجری!
بخشیازبرنامه«زندهبادزندگی»کهدرآنمجریازمهمان
برنامه می پرسد« :این لباس چوپانی چیست که پوشیده
ایــد!» بازتاب زیــادی در شبکه های اجتماعی داشت و
بسیاری از کاربران از این صحبت محمد جعفر خسروی
مجری برنامه ناراحت شدند و آن را توهین به لباس یکی
از اقوام کشورمان دانستند .ماجرا از این قرار بوده که
مجری برنامه زنده تلویزیونی به مهمان برنامه اش که دکتر
فریبرز عزیزی بوده و لباس کردی بر تن دارد ،می گوید:
«این لباس چوپانی چیست که پوشیده اید!» البته مهمان
برنامههمدرپاسخمیگوید«:اینلباسیادگارکاوهآهنگر
و نماد آزادی از چنگال استبداد است ».کاربری نوشت:
«این مجری برنامه خیلی حرف می زنه و اگه برنامه اش
رو دیده باشید ،از مهمان هاش هم بیشتر حرف می زنه
و توی همه زمینه ها ادعای فضل داره و همین می شه که
این جوری می شه».



2.1 M views

گمکردنرمز 225میلیونیورویی!
ماجرای مرد ولــزی متخصص رایانه که بــرای پیدا
کردن رمز کیف مجازی بیت کوین اش دست به دامن
شهرداری شهر نیوپورت شده بازتاب زیادی در فضای
مجازی داشته است .ماجرا از این قرار بوده که این
مرد ولــزی  35ساله سا ل  2009زمانی که ارزش
واحد بیت کوین کمتر از دو دالر بوده اقدام به خرید
بیت کوین کرده که حاال ارزش آن به  225میلیون
یورو رسیده است .او در تابستان  ۲۰۱۳کیف پول
دیجیتالی حاوی اطالعات مربوط به هفت هزار و ۵۰۰
بیت کوین خودش را به سطل آشغال انداخته و حاال
به شورای شهر نیوپورت پیشنهاد داده که با گفتن
محل دفن زباله های محله او به پیدا کردن هارد کمک
کنند و  25درصد از این دارایی را پاداش بگیرند.
البته شورای شهر گفته از سال  2014از این گونه
درخواست ها زیاد داشته است.

3.1 M views

اینجاشیرتوشیربود!
ویدئویی از یک صف طوالنی خودرو برای ورود به پمپ
بنزین در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که
واکنش های زیادی در پی داشت .این ویدئو به این دلیل
با واکنش های زیاد همراه بود که این صف در حالی ایجاد
شده که پمپ بنزین تعطیل است و نفر اول و دومی هم که
این صف را ایجاد کرده اند اصال به پمپ بنزین کاری ندارند
و از تعطیلی پمپ بنزین استفاده و آن جا پارک کرده اند و
بقیه هم بدون هیچ توجهی خودروی شان را درون صف
برده و باعث شده اند صف طوالنی ایجاد شود .کاربری
نوشت« :واقعا شیر تو شیر که می گن همین جاست ،آخه
یکی نیست به اینا بگه خب می بینید صف تکون نمی خوره
برین ببینین چه خبره؟»

بالی سیاه
خام فرویش نفت!

«یا اطالعات شخصی بدهید یا خداحافظی کنید ».همین
جمله ســاده آغازگر بحرانی بود بــرای واتــس اپ تا جایی
که میگویند در روزهــای گذشته «بزر گترین مهاجرت
دیجیتال تاریخ بشر» با ترک کاربران واتساپ آغاز شده
است .اعتراض ها و البته کوچ کاربران واتس اپ تا آن جا باال
رفت که مدیران این پیام رسان برای حفظ کاربرانش ،مجبور
به انتشار آگهی تمام صفحه در چند روزنامه هندی شده و به
تازگی اعالم کرده اند که تغییرات در نظرگرفته شده برای
نحوه و شرایط استفاده از اپلیکیشن پیامرسان خود را به
دلیل واکنشهای اعتراض آمیز به تاخیر میاندازد .امروز از
تعداد افرادی که پیام رسان های دیگر را انتخاب کردند و
دالیل عقب نشینی مدیران واتس اپ از تغییرات نوشته ایم.
▪خرید واتس اپ توسط فیس بوک
واتــس اپ در ســال  ۲۰۱۴به قیمت  19میلیارد دالر
توسط فیس بوک خریداری شد تا به این غول رسانه ای در
افزایش درآمد کمک کند .درآمدزایی فیسبوک از طریق
اطالعات کاربرانش به دست می آید .فیسبوک ،برندها
را قادر میسازد تا بتوانند به طور مستقیم طرفدارانشان
را شناسایی کنند ،به همین دلیل بازاریابان شرکتهای
بزرگ درصدد هستند که بتوانند در جامعه میلیاردی این
غول رسانه ای که فیس بوک ،واتس اپ و اینستاگرام را با
تعداد حدود پنج میلیارد نفر دارد ،درآمدهای هنگفتی را
از طریق تبلیغات به جیب بزنند که کاهش این کاربران در
درآمد آن ها تاثیر گذار است.
▪بزرگترین مهاجرت دیجیتال
سایت تحلیل آپ «سنسور تاور» نشان می دهد ،سرویس
پیام رسان سیگنال تا دهم ژانویه از فروشگاه های برنامه
اپل و گوگل در سراسر جهان  7.5میلیون بار دانلود شده
است که رشد  ۴۲۰۰درصــدی نسبت به هفته پیش را
نشان می دهد .پیام تلگرام هم که توسط مدیر این پیام
رسان منتشر شد ،افزایش بیش از  25میلیون نفر را بعد
از اعالم تغییرات در واتس اپ نشان می دهد و البته این
آمارها روز به روز تا نزدیک شدن به  8فوریه ( 20بهمن)
که آخرین مهلت واتس اپ برای تغییرات بود در حال
زیاد شدن است .البته باید دید عقب نشینی واتس اپ از
تغییرات از این ریزش جلوگیری می کند یا همچنان شاهد
ریزش کاربران این پیام رسان خواهیم بود.
▪چرا واتس اپ از تصمیماش عقب نشینی کرد؟
همین ابتدا بگوییم که این ضرب المثل «چرا عاقل کند
کاری که باز آرد پشیمانی!» مصداق بــارزی از عملکرد
مدیران واتس اپ است و تجربه نشان داده که مردم و
کاربرانشبکههایاجتماعیبهحفظحریمخصوصیشان
بسیار اهمیت می دهند و دربرابر نقض آن واکنش نشان
می دهند که نمونه آن را در ریزش اخیر کاربران واتس اپ
شاهد بودیم اما همان طور که گفتیم پیام رسان ها از فروش
شماره ها ،اطالعات و عالیق مردم به شرکت ها درآمدزایی
می کنند .حاال فکر کنید هر قدر این تعداد بیشتر باشد،
سود بیشتری نصیب شان می شود .واتس اپ هم از این
قاعده مستثنا نیست و با کوچ کاربرانش به پیام رسان
های دیگر با عث می شود درآمدش در این زمینه کم شود و
مدیران آن را به فکر بازنگری و به تعویق انداختن تصمیمی
که در خصوص تغییرات در به اشتراک گذاشتن داده های
کاربران با فیس بوک گرفته بودند ،انداخته است.

درحالیدرجهان 200هزارمحصولازنفتخامبهدستمیآیدکهاینمیزاندرکشورما 100محصولاست،
چراهنوزدرکشورماخامفروشینفتصورتمیگیردومعایباینخامفروشیچیست؟
رعیتنواز-نفت،اینعنصرارزشمندوبدبو،درستازسال 1287شمسیکهدرمسجدسلیمانکشفشد ،بهیکیازموضوعات
مهمواساسیکشورماتبدیلشد.البتهبهطورکلیکشفنفتدرتاریخبشرراشایدبتوانیکیازمهمتریننقاطعطفاقتصادی
بشربهحسابآورد.شایدباورتاننشوداماازپنلهایخورشیدی،دندانمصنوعیولنزهایچشمیگرفتهتاعطروادکلنوحتی
آدامسوداروهایمختلفازجملهآسپرینازهمینبدبویمفتیکهدراختیارماقرارداردبهدستمیآید.شگفتزدهترخواهید
شد وقتی بفهمید که در جهان با استفاده از مواد حاصل از فراوری نفت خام حدود 200هزار محصول پرکاربرد تولید می شود،
یعنی چیزی حدود70درصد از کاالهای مورد استفاده در زندگی روزمره انسان ها که از نظر قیمت به هیچ عنوان با قیمت خرید
و فروش نفت خام قابل برابری نیست و قیمت بعضی از محصوالت از ماده اولیه آن یعنی نفت حدود پنج تا شش هزار برابر بیشتر
است.البتهمتاسفانهدرکشورماکهخودیکیازبزرگتریندارندگانمنابعنفتیاستتنها 100محصولفراوریشدهتولیدو
عمدتا نفتبهصورتخامازکشورمانبهدیگرکشورهاصادرمیشود.امروزمیخواهیمدربارهخامفروشیبنویسیمکهمعضل
بزرگاقتصادکشورماناستودربارهدالیلاینخامفروشیبیشتربدانیم.

چرا باید خام فروشی را کنار بگذاریم؟
نفت و در کل مواد خام معدنی موهبتی است که وجود آن در هر
کشوری نوعی مزیت به حساب می آید که می تواند منبع خوبی
برای ارزآوری به حساب آید .موهبتی که مرجع فراورده های
گران بهای دیگری هستند و در صورت سرمایه گذاری روی آن
ها،تبدیلبهکاالهایگرانبهاییمیشوندکهآنمزیتنسبیرا
تبدیلبهمزیترقابتیمیکنند.برایناساسچنانچهکشوری
بتواند محصولی ارزان تر و با کیفیت تر از رقبا را در جهان تولید و
توزیعکند،اینکشوردرتولیدچنینکاالییدارایمزیتنسبی
است و هر چه محصوالت فراوری شده بیشتر شوند میزان بهره
دهی باالتر و ارزش افزوده قابل توجه تری خواهند داشت .به
عنوانمثالدرفرایندتولیداتصنعتپتروشیمیکهبهساخت
مواداولیهصنعتدارومنجرمیشود،اقالمازنظرمقایسهقیمت
با ماده اولیه آن یعنی نفت حدود پنج تا شش هزار برابر تفاوت
ارزشی دارند .اگر بخواهیم این موضوع را ساده تر نشان دهیم،
میتوانیمازمثالتولیدانرژیبرقحاصلازبهکارگیرینفتدر
نیروگاههااستفادهکنیمکهبهازاییکبشکهنفتتبدیلیبهبرق
صادراتیمیتوان 250دالرعایدیکسبکردکهباقیمتاولیه
استخراجواستحصالتفاوتقابلتوجهیدارد.
در کنار ایجاد اشتغال زیاد در فراوری نفت ،دسترسی به منابع
ارزانیاکمهزینهبودنهزینههایحملونقلونیزوجودنیروی
متخصصوکارآمدراهممیتوانازمزیتهاینسبیپتروشیمی
در کشور دانست که سرمایه گذاری برای تولید بیشتر و متنوع
تر در این صنعت را سودآورتر می کند و توان ارزآوری کشور را تا
حد قابل قبولی ارتقا می بخشد .مزیت نسبی ایران در صنعت
پتروشیمی یکی از میانبرها برای رسیدن به جایگاه غیرقابل
تحریم در اقتصاد است و چنان چه ایران بتواند سهم خود را در
بازارمحصوالتپتروشیمیتثبیتکند،بهسختیامکانتحریم
ایننوعمحصولمیسرخواهدبود.

معایبخامفروشینفت
شاید قبل از این که به چرایی دالیل خام فروشی بپردازیم ،بد
نباشد مروری بر معایب خام فروشی داشته باشیم .با نگاهی به
مقاالت متعددی که درباره خام فروشی وجود دارد ،می توان9
عیبخامفروشیرااستخراجکردکهدرادامهآنهارانوشتهایم.
درآمدمتکیبهنفتخام،فرصتوفکرکردنبهدیگرحوزه
ها را محدود می کند و حکومت نیازی به استفاده از
ظرفیتهایدیگرنمیبیند.
خام فروشی در وهله اول به صرفه به نظر می رسد اما نه
زمانیکهمجبورشویمفراوردههایهمیننفترابادهها
برابرقیمتنفتواردکنیم.
متکی بودن به نفت خام ،فرار مغزها و ناکامی افراد نخبه
درکشوررابههمراهدارد.
خامفروشینهتنهاانگیزهافرادمستعدراکممیکندکه
فرصتهایشغلیراهمدرکشورکاهشمیدهد.
متکیبودنبهفروشنفتخام،یعنیبیشازپنجمیلیون
کارمنددولتیکهمنتظرفروشنفتخامهستند.
فروشنفتخام،فسادورانتخواریهایبزرگرادرپی
دارد.
فروشنفتخامکشوررادربرابرافزایشیاکاهشقیمت
نفتدچارآسیبمیکند.
خامفروشیوابستگیکشوربهوارداتفراوردههاینفتی
برایخوراککارخانجاتراافزایش
میدهد.
خام فروشی سود حاصل از
صادرات را به حداقل ممکن
میرساند.
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سهم ایران از فراورده های نفتی
ایران با دارا بودن  211میلیارد بشکه نفت سومین کشور
دارنــده نفت در جهان است که سهم به مراتب کمتری در
فرایند تولیدات پتروشیمی دارد .سهم این کشور در صنایع
پتروشیمی حدود  2.5درصد از مجموع تولیدات در جهان
اســت .طبق آمــار هم اکنون تــوان تولید پتروشیمی ها در
کشور به حدود 53.6میلیون تن می رسد و درآمد ساالنه این
محصوالترقمیمعادل 17میلیارددالربودهکه 12میلیارد
دالر آن ناشی از صادرات است.
هماکنون 56مجتمعپتروشیمیدرکشورداریمکهطبقبرنامه
گسترشتعدادآنهاتاسال 1404بایدبه 109ومبلغسرمایه
گذاری از  53میلیارد دالر به  93میلیارد دالر برسد .سیاست
کلی این است که در این صنعت ایــران تبدیل به اولین تولید
کنندهموادوکاالیپتروشیمیازلحاظارزشدرمنطقهشودکه
بر این اساس تا سال  1404باید رقم صادرات ایران در صنعت
پتروشیمیبه 52میلیارددالربرسد.

پیش بینی میزان تولید محصوالت
پتروشیمی جهان در سال 1404

ارزشظرفیتمحصوالتپتروشیمیجهان
در سال 1404حدود 820میلیارد دالر
پیشبینیشدهاست.

چراهمچنانخامفروشیمیکنیم؟

یکی از مهم ترین دالیلی که خام فروشی همچنان در کشور ما
ادامه دارد ،نگاه مدیران به درآمد بیشتر در مقطع زمانی کوتاه
مدت است و همین باعث شده برخی مجریان و مدیران هر روز
برای ساختن پاالیشگاه شروع به بهانه تراشی کنند و برای هر
مسیری که منتج به سـاخت پاالیشـگاه شود ،توجیهی بیاورند
و آن مسیر را سد کنند .یکی از این بهانه هایی که برای احداث
نکردن پاالیشگاه می آورنــد ایــن مسئله اســت که ساخت
پاالیشگاه ،اقتصادی نیست ،اما سوال این جاست که اگر
ساخت پاالیشگاه اقتصادی نیست ،چرا کشورهایی که یک
قطره نفت ندارند به دنبال تاسیس پاالیشگاه رفته اند؟ ایتالیا
یا کشوری مثل انگلیس ،نصف نفت خود را وارد می کنند .یا
حتی کشورهایی مانند هند و کره جنوبی با این که خودشان
به صورت خدادادی نفتی ندارند ،پاالیشگاه های یک میلیون
و  100هزار بشکه ای ایجاد کرده اند؛ بـه گونه ای کـه نفت
خام را از ما می خرند و فراورده های آن را به خودمان با صدها
برابر قیمت نفت می فروشند .همان طور که خواندید ،بالفعل
بودن درآمد فروش نفت خام که زحمت چندانی ندارد ،باعث
شده برخی مدیران به دنبال احداث پاالیشگاه برای فراوری
نفت و تولید محصول جدید نباشند .از طرف دیگر ایجاد
پاالیشگاه بسیار هزینه بر است و تا رسیدن به تولید و درآمدزا
شدن نیاز به زمان دارد و از آن جایی که تاکنون اقتصاد کشور
متکی به فروش نفت خام بوده است ،مدیران به سراغ آن نرفته
اند که به نظر این مدت تحریم زمان خوبی برای تمرین اقتصاد
بدون نفت بود تا در آینده خام فروشی به حداقل و در بهترین
حالت به صفر برسد.

