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دستکشهایمرگباروشوخیباعزاینفتی!

تصاویر پربازدید فضای مجازی
خداحافظی با ژ۳-
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تحلیل گرهایی که نفت برنت رو نفت برنج می خونن!
«حاال با پول برره هم میتونیم نفت بخریم!» در این یکی دو روزه قیمت نفت آمریکا بهگونهای پایین آمد که حتی از صفر
هم عبور کرده و به عددی منفی تبدیل شد .موضوعی که عالوه بر اثر گذاشتن بر بسیاری مباحث اقتصادی ،موجب ساخته
شدن سیلی از شوخیهای مجازی شد .در ادامه تعدادی از این شوخیهای نفتی را که در شبکه های اجتماعی دست به
دست می شوند باهم مرور می کنیم .کاربری نوشت« :االن بشکههای نفت رو بفروشن به سمساری سودش از صادرات
نفت بیشتره» .کاربر دیگری نوشت:«االن قیمت نفت منفی شده یعنی ذخایر زیرزمینی نفت جهان شروع میکنن به
دایناسور تبدیل میشن؟» .کاربری نوشت« :قیمت نفت جوری شده که معلمها میتونند به جای برچسب صدآفرین به
دانشآموزهای ممتاز یه بشکه نفت بدن» .کاربر دیگری نوشت« :شما نفت رو بده دست داللهای ایرانی سر هفته پنج
برابر قیمت تحویل بگیر» .کاربر دیگری هم به شوخی به قضیه پدر آرات حسینی پرداخت و نوشت« :االن بابای آرات تن
بچهاش لباس نفت میپوشونه و کلیپش رو میفرسته برای وزارت نفت آمریکا و میگه :آرات تا  ۲۱سالگی قیمت جهانی
نفت رو به  ۱۵۰۰دالر میرسونه» بعضی کاربران هم به تحلیلهای مختلفی که در فضای مجازی درباره این اتفاق ارائه
میشد واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :حاال تویی که نزدیکترین برخوردت با نفت موقع پر کردن گردسوز ننه
بزرگت بوده نمیخواد درباره اقتصاد بعد از نفت تز بدی» .کاربر دیگری هم در این زمینه نوشت« :حاال تا دیشب نفت
برنت رو نفت برنج میخوندن االن دارن تحلیل میکنن این مسئله سقوط قیمت نفت رو».



سالح ژ۳-
نزدیک ۵۰
سال سالح
سازمانی
نیروی زمینی
ارتش بوده
اما قراره به
زودی سالح
ایرانی مصاف
جایگزینش
بشه

مادر
ناقل کرونایی

مهمترینسقوطوافزایشهاینفتیچهبودهواینشوکهاینفتیچقدر طولکشیدهاست؟
ناصری -بهای نفت از اولین شوک نفتی در سال 1973تاکنون فراز و فرودهای زیادی را طی کرده و از 5دالر تا بیش از 147دالر
راتجربهکردهاست.نگاهیبهنوساناتنفتدرطیحدود 50سالاخیرنشانمیدهدکهبارونقگرفتناقتصادیاکاهشتولید،
قیمتنفتاوجمیگیردوباتوجهبه تحوالتسیاسی،اقتصادی وحتیموضوعاتیمانندکروناکهاینروزهاهمهابعادزندگیبشر
را تحت تاثیر قرار داده و برای اولین بار قیمت نفت را به زیر صفر یا منفی رسانده است کاهش می یابد که در ادامه ،آن ها را نوشته
ایم.میشودفهمیدکهقیمتکنونینفتماندگارنخواهدبود.

ناقل کرونا بدون این که بداند 17
یک مادر
خود را به این ویروس مبتال کرد و تنها
فرزند
کی از فرزندانش بیمار نشده است
ی

دراوجخستگی
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عشق تحسینبرانگیز بانوی پزشک
این روزها کم نداشتهایم صحنههایی که فداکاری و
دلسوزی جامعه پزشکی را به نمایش گذاشته است اما
بهتازگی ویدئویی از یک بانوی پزشک منتشر شده که
این روزها ،با انرژی تمامنشدنی در روستاهای محروم
استان لرستان مشغول خدمت به مردم است .او که به
صورت داوطلبانه و فراتر از وظایف معمول ،کارش را انجام
میدهد موجب دلگرمی مردم محروم منطقه سپیددشت
لرستان شده است .خانم دکتر برای حضور در بسیاری
از روستاها مسیر سختی را در پیش دارد .او برای عبور
از عرض رودخانه مجبور است از وسیلهای خطرناک به نام
گرگر استفاده کند اما دکتر ابراهیمی همه این سختیها
را به جان خریده تا در این روزهای کرونایی مردم منطقه
را معاینه کند .کاربری نوشت« :این دوره بیماری کرونا
فرصت خوبی شد که زیباییها و فداکار یهای جامعه
پزشکی رو هم به بهترین شکلش ببینیم و احساس
غرور کنیم».

استقبال ازسوت قطار
مدتی بود که به دلیل شیوع ویروس کرونا ،رفتوآمد
قطارهای مسافربری بین شهرها تعطیل شده بود .حاال بعد
از حدود یک ماه تعدادی از خطوط دوباره راه افتادهاند و به
کار جابه جا کردن مسافر میپردازند .ویدئویی در همین
زمینه از سوادکوه مازندران در فضای مجازی منتشر شده
که مورد توجه کاربران قرار گرفته است .حاشیهنشینان
سوادکوه که همیشه عادت داشتهاند شاهد گذشتن قطار
از کنار خانههایشان باشند ،ظاهرا در این یک ماه حسابی
دلشان برای قطارهای عبوری تنگ شده و حاال که دوباره
قطارها راه افتاده با اسپند و صف کشیدن از این قطارها
استقبال میکنند .کاربری نوشت« :واقعا صحنه عجیبیه!
آدم با خودش میگه البد باید تو این مدت از این که از
سروصدای عبور قطار راحت بودن ،خوشحال باشن اما
اونها دلشون تنگ شده!»

باخود
مراقبتی
وشستو
شویمکرر
دستها
کاریکنیم
کهپرستارها
بتوننبیشتر
استراحت
کنن
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پدر عصبانی روی آنتن زنده!
«کارشناسها هم تو قرنطینه اعصاب ندارن!» ویدئوی
عجیبی از یک کارشناس تلویزیونی در فضای مجازی
منتشر شده که از خانه مشغول گفتوگوی تصویری روی
آنتن زنده بیبیسی است که در این لحظه پسرش وارد
اتاق میشود .این کارشناس بدون مالحظه این که تصویر
و صدایش پخش میشود شروع به فحاشی و درگیری با
پسرش که تازه وارد اتاق شده میکند .او پس از این کار
به ادامه گفتوگو میپردازد .انتشار این تصاویر زنده
شگفتی میلیو نها بیننده را به همراه داشته است.
کاربری نوشت« :شبکههای تلویزیونی هم خیلی باید
این روزها مواظب باشن .فشار خونهنشینی قرنطینه
کارشناسها رو هم از حالت عادی خارج کرده و هر لحظه
ممکنه کارهای عجیب کنن!» کاربر دیگری نوشت« :اون
بچه دیگه مثل سابق نمیشه .آخه چطور تونست جلوی
میلیونها بیننده اون بچه رو اون شکلی مورد فحاشی و
تحقیر قرار بده!»
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دستکشهای ُکشنده!
«تجهیزات بهداشتی هم مثل شمشیر دولبه عمل
میکنن» .در این روزهای کرونایی خیلیها وقتی دستکش
و ماسک استفاده میکنند فکر میکنند در مقابل انتقال
ویروس کامال ایمن شدهاند درحالیکه همین افراد هم با
سهلانگاری میتوانند بهراحتی در معرض انتقال ویروس
قرار بگیرند .ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده که
اهمیت استفاده درست از تجهیزات مراقبتی را گوشزد
میکند .در این ویدئو نشان داده میشود که دست زدن
مدام به رویه ماسک و بعد دست زدن به جاهای دیگر
میتواند به راحتی ویروس را منتقل کند .همچنین با توجه
بهاینکهدستکشبانقاطمختلفیتماسپیدامیکندکافی
است یک بار با صورتمان تماس پیدا کند که بدن ما در
معرض آلودگی قرار بگیرد .کاربری نوشت« :ایجاد حس
ایمنی کاذب درباره این تجهیزات مراقبتی خیلی میتونه
آسیبزننده باشه».

سال1960شایدنقطهعطفیبرایاندازهگیرینوساناتقیمت
نفت تاکنونباشد.دراینسالسازمانکشورهایصادرکننده
نفت به نام اوپک توسط ایران ،عراق ،کویت ،عربستان سعودی
و ونزوئال ایجاد می شود .در سال تشکیل اوپک قیمت نفت هر
بشکه یک دالر و 63سنت بود که تا سال 1973میالدی هم به
حدود 3دالررسید.

هایورزشی
س
عیتعکا 
وض

باایناوضاع
کهیهعده
میگنادرار
شترخاصیت
دارهباید
ای 
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درکنارشون
باشن!

سال 1973اولین شوک نفتی در جهان رقم خورد و با افزایش
خیرهکنندهچهاربرابریهمراهشدواوپکبرایاولینبارکنترل
قیمتهاراازدستشرکتهایچندملیتیغربیخارجوکانادا،
ژاپن ،هلند ،انگلستان و آمریکا را به دلیل حمایت از اسرائیل در
جنگ شش روزه تحریم کرد .بعد از این اتفاق اوپک برای اولین
بار بدون مشورت و مذاکره با کمپانیهای نفتی قیمت نفت را
افزایش داد که باعث شد قیمت بازار از  ۳دالر برای هر بشکه به
 ۱۲دالر افزایش یابد .قیمت نفت تا سال 1979نوسان زیادی
نداشتوبین 11تا 13دالردرنوسانبود.
1979وقوعجنگتحمیلی 35دالر

بعد از پیروزی انقالب اسالمی در کشورمان عراق با حمایت
گسترده کشورهای غربی جنگ هشت ساله ای را علیه ایران
رقمزد.درطیاینهشتسالبهدلیلکاهشصادراتنفتدر
ایرانکهدومینتولیدکنندهنفتاوپکاستوعراق،قیمتنفت
جهشبلندیداشتوقیمتنفتتا 35دالردرهربشکهرسید.
توقرنطینه





 1960تشکیلاوپک 2دالر

1973جنگ اعرابو رژیم اشغالگر 12دالر
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شترسواری!

1986قبولقطعنامه 13دالر

ایرانیکیازبزرگترینتامینکنندگاننفتجهاناستوتاثیر
زیادی بر روی قیمت نفت دارد .بعد از پذیرش قطعنامه  598و
پایان جنگ ناگهان بازار نفت با شوک بزرگی همراه می شود و
افتشدیدیراشاهدهستیم.دراینسالقیمتنفتبه 13دالر
کاهش یافت و تا ابتدای دهه  90میالدی قیمت نفت با نوسان
کمیهمراهبود.
 1990اشغال کویت 42دالر

تهاجم عراق به کویت قیمت های نفت را در ماه اکتبر این سال
به 41دالر و 90سنت ،که تا این زمان بی سابقه بوده رساند اما
اینافزایشبسیارکوتاهبودچون نیروهایتحترهبریآمریکا
امنیتمیدانهایبزرگعربستانسعودیوخطوطکشتیرانی
درخلیجفارسرابرقرارکردندوعراقهمدرجنگیتوسطآمریکا
ازکویتخارجشد.
 1998رکود ببرهای آسیا 9دالر

ازسال 1997اقتصادکشورهایشرقآسیامعروفبهببرهای
آسیا وارد دوران رکود می شود و ترس از سقوط ،اقتصاد جهانی
نفت را در سال  1998به پایین ترین قیمت در آن سال ها
می رساند .اندونزی ،کره جنوبی ،تایلند و حتی ژاپن از جمله
کشورهایی بودند که این بحران بسیار بر آنها تأثیر گذاشت.
بهاینفتخامبرنتدرپایاناینسالبه 9دالرو 55سنتدرهر
بشکه رسید اما دسامبر سال  1998نقطه پایان کاهش بهای
نفت و آغاز روندی است که طی آن بهای نفت طی  9سال 15
برابرافزایشمییابد.

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

 2003تهاجمآمریکابهعراق 50دالر

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

باشروعماجراجوییآمریکادرخاکعراقوتهاجمآمریکابهاین
کشورصادرات 2ونیممیلیونبشکهایعراقتعطیلشدوحضور
آمریکا و جنگ افروزی هایش زنگ خطری را در خاورمیانه که
بیشترین ذخایر نفت جهان را در خود جای داده به صدا درآورد
و دوباره قیمت نفت را باالبرد .مصرف نفت چین هم که سال ها
رشد اقتصادی دو رقمی را تجربه می کرد ،به دو برابر
رسیدوهمینتقاضایزیادنفتدرجهان،قیمتآن
راروزبهروزباالبردوتا  50دالررساند.
 2005توفانهایکاتریناوریتا 68دالر

بهای نفت خام در ماه آگوست 2005به بیش از68
دالردرهربشکهافزایشمییابد.توفانهایکاترینا

وریتاکهبهتاسیساتپاالیشیآمریکادرخلیجمکزیکآسیبمی
زنند ،علت این افزایش هستند .میانگین نفت در این سال 50
دالرو 60سنتبودهاست.
 2007تنش ترکیه و عراق 90دالر

هر چند قیمت ها در اوایل سال  2007نسبت به سال 2006
اندکیکاهشیافتاماترکیبیازعواملمانندتنشدرمرزترکیه
و عراق و کاهش ارزش دالر ،که نفت بیشتر کشورهای مصرف
کننده عمده بر اساس آن تعیین می شود ،بهای نفت را در اکتبر
این سال تا 90دالر در هر بشکه افزایش داد و این صعود تا سال
بعدهمادامهداشت.
2008نفت در اوج 147دالر

سال  2008قیمت نفت به اوج خود تاکنون رسید و بعد از این
سال بود که روند کاهشی قیمت نفت کلید خورد .قیمت نفت
در شش ماه نخست سال 2008به طور نسبتا پیوسته افزایش
داشتو 11جوالیهمینسالبهایهربشکهنفتخامبهبیش
از  147دالر رسید .به گزارش رویترز ،چهار روز بعد از رکورد
تاریخی قیمت نفت رئیس فدرال رزرو آمریکا اعالم کرد آمریکا
به دلیل رکود اقتصادی به دنبال کاهش تقاضای نفت و فروش
نفت است .بعد از این تصمیم چند ماه بعد در اواسط سپتامبر
قیمت نفت به کمتر از 100دالر در هر بشکه کاهش یافت و این
روندهنوزادامهدارد.
 2009دومین رکود اقتصادی 60دالر

بحران مالی سال  2008توسط بسیاری از اقتصاددانان به
عنوان بدترین بحران مالی از زمان رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰
شناختهمیشود.اینرکودباعثشدبازارهایسهامدرسراسر
جهان کاهش شدیدی پیدا کند .این بحران نقش مهمی در
شکستکسبوکارهایکلیدیوکاهشثروتمصرفکنندگان
داشت و یک رکود بی سابقه در فعالیتهای اقتصادی در سال
های  2008تا  2012محسوب می شد .همین اتفاق قیمت
نفت را تا  60دالر کاهش داد و به تدریج از سال  2011قیمت
نفتافزایشیافت.
2012همچنان باالی 100دالر 112دالر

حذفمالیاتهادربزرگترینکشورمصرفکنندهنفت،باعث
شد دوباره قیمت نفت روند رو به رشد خود را در پیش بگیرد .بر
اساس قانون بودجه 2013آمریکا  ،قرار بود از ابتدای این سال
مالیات ها در این کشور افزایش پیدا کند اما نمایندگان کنگره
آمریکا پس از بحث و جدل های بسیار در آخرین لحظات طرح
توقف افزایش مالیات ها و کاهش هزینه های عمومی در این
سال را به تصویب رساندند که باعث شد قیمت نفت به 112
دالربرسد.
 2015صادرات نفت آمریکا 49دالر

یکی از مهم ترین دالیلی که به گزارش مرکز پژوهش ها در این
سال قیمت نفت کاهش چشم گیری پیدا کرد این بود که آمریکا
ممنوعیت 40سالهصادراتنفترابرعهدهداشت.ازسویدیگر
موسسهبیکرهیوزهماعالمکردتعداددکلهایحفاریآمریکادر
ماهدسامبرافزایشیافتهاستوافزایشتعداددکلهایحفاری
آمریکا به معنی افزایش بهرهوری تولیدکنندههای نفت است.
همیناتفاققیمتنفتراکاهشدادبهطوریکهمیانگینقیمت
دراینسالبه 49دالرو 49سنتدرهربشکهرسید.اینقیمت
درسالبعدهمروندکاهشیداشتوبه40
دالرهمرسید.

