ورزشــي

غم نامه رکود در سال حمايت از کاالي ايراني
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چرايي پااليه تلگرام

V o l . 9

میثم ترکیان

بحث پااليــه (فيلتر)
شــدن تلگــرام چند
وقتي اســت که در
فضاي مجازي مطرح
ميشــود و کاربران هــرروز منتظر
هستند که اين برنامه ديگر کار نکند.
اين موقعيت باعث شــده تا بسياري
از کاربران فضاي مجازي به ســمت
پيامرســانهاي داخلي روي بياورند.
يک نکته کليدي کــه طي اين چند
ســال کمک فرمايي تلگرام نخبگان
فضاي مجازي را آزار ميداد اين بود
که مهندســان و جوانان کشور تمام
دکل فيبرهــاي نوري را در ســرما،
گرما ،يخبنــدان ،باوجود خطرات در
کوهســتانها و بيانيان و دشــت و
صحرا نصب ميکنند ،تمام امکانات
سويچينگ بسترسازي براي استفاده
مردم از اينترنت و فضاي مجازي در
کشور توسط مهندسان اين مرزوبوم
انجام ميشود و همچنين نرمافزارها
و ســختافزارهاي پيامرسانها را...

روزنامهصبحايران

www.asre-iranian.ir
صفحه5

حسین ا ...کرم:

شبکههاي برونمرزي صدا و
سيما محتواي اسالميانقالبي
تولیدکنند
رئيس شــوراي هماهنگي حــزبا ...گفت:
شــبکههاي برون مرزي بايــد در وهله اول
پيشرفتهايي را که در کشور صورت...
صفحه10

طرح سؤال نمایندگان

وزارت نفت پاسخ درستي نداد

چرا میزان سهم شرکتهاي ايراني در
قراردادهايکنسرسيوميداخليکماست؟

صفحه4

در گفتگو با نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران امالک بررسی شد

از رئیسجمهور منتفی

دو روي سکه

ن باالست
تب بازار اجاره مسک 

نشده است

«حمايت از کاالي ايراني»
داود موذنيان ،پژوهشگر اقتصادي

گروه راه و مســکن :بازار مسکن طی
شــش ســال اخیر درگیر رکود بوده و
حباب سرسامآور قیمتها در سال 91
طی  60ماه اخیر کم و بیش خالی شده
است .آینده این بازار در سال جاری به
عوامل درونی و بیرونی متعددی از جمله
برنامهریزیهای دولت در این...

صفحه2

در گفت و گو با نمايندگان سابق
شوراي شهر بررسي شد

احتمال لغو طرح
ترافيكجديد

گروه اجتماعي:طرح ترافيک جنجالي تهران
که پــس از حرف و حديثهــاي فراوان به
تصويب شوراي شهر رسيده و براي اجرا به...

صفحه6

محموله کالن مواد منفجره در
مرزهای شرقی کشور کشف شد

صفحه8

صفحه2

تداوم پرداخت تسهيالت ۱۱درصدي
بانک توسعه صادرات در سال ۹۷

گرهاي که
فدراسيون به
دندان کشيد

صفحه9

صفحه11

معماي شليک مرگبار
در آزرا
صفحه7

يک بام و دوهواي اروپا در آستانه ضرباالجل ترامپ
صفحه2

دو روي سکه
 «حمايت از کاالي ايراني»

ادامه از همين صفحه

...به هر دو روي اين ســکه است .عدم پيوست اين عنصر با فرهنگ حاکم
بر جامعه و مبدل نشــدن آن به يک خصيصه ملي سبب ميگردد تا در بعد
نخبگاني ،همواره نگاهها به غير خود و در حالت انتظار و دستگيري بيگانه
از وي باشــد .در واقع پديد آمدن طبقه کدخدا محور و غربگرا در جامعه
نخبــگان و مســئولين ،محصول عدم اعتماد به نفــس و نبود خود باوري
در اين اليه اجتماعي اســت که ســبب ميگردد تا همواره مبناي سياست
گزاريها و کنشهاي آنان نه بر اســاس درونزايي و درونگرايي و تکيه
بر پتانســيلهاي داخلي که بر مبناي غربگرايي و بروننگري تنظيم شود.
نتيجه اين نوع نگرش و کنش ،اقتصادي سست ،به شدت شکننده ،ناپايدار
و متزلزل ،تعطيلي خطوط توليد و باال رفتن واردات به صورت غير منطقي
و نامعقول اســت .سکه «حمايت از کاالي ايراني» روي ديگري هم دارد
که عبارت اســت از؛ نگرش و کنش عموم جامعه نســبت به تواناييها و
داراييهاي خويش .ماداميکه خصيصه اعتماد به نفس به يک صفت ملي
مبدل نگردد و با روح جمعي پيوند نخورد و جزئي از فرهنگ حاکم نشــود
اصل اســتراتژيک حمايت از کاالي ايراني ابتر خواهد ماند .اعتماد به نفس
آن هنگام که بعد ملي يابد ســبب ميگردد تا مــردم به توليدات داخلي با
ديده ســرمايه و دارايي خويش نگاه بياندازند ،همچنيــن کار ايراني را به
عنوان يک ارزش و توانايي خويش محسوب کنند ،از اين رو به کار و توليد
داخلــي به عنوان توانايي و دارايي خــود نظر کرده ،اطمينان و اعتماد دارد
هر چند در مقايســه با برخي برندها ضعيفتر باشد ،اما اين باعث نميشود
کــه توانايي و دارايي خويش را ناديده گرفته و حتي با روي گرداندن از آن
به نابوديشــان کمک کند ،بلکه سعي ميکند تا با حمايت از آن توانايي و
داراييهــا به رفع نقايص آنها کمک کند .در واقع هنگاميکه خودباوري از
يک خصيصه شخصي به يک ويژگي جمعي ارتقاء مييابد سبب ميگردد تا
ثمرات شخصي آن نيز به بعد اجتماعي تسري يابد .بر اين اساس رسانهها،
مطبوعــات ،تريبونها ،نخبگان و صاحبــان قلم و بيان پيش از هر چيزي
بايد براي تحقق اين شعار استراتژيک ،به ايجاد و تقويت روحيه خود باوري
و اعتماد به نفس ملي اهتمام ورزند و آســيبها و موانع آن را شناسايي و
بررسي کنند.

چرايي پااليه تلگرام
ادامه از همين صفحه

«تقريباهيچ»؛تحليلرسانههايصهيونيستيازحملهموشکيبهسوريه

حمايتهاي «لفظي» غرب از برجام بدون اقدام عملي همچنان ادامه دارد

...تهيهکرده ،و هزينه زيادي در اين زمينه مصرف ميکنيم ،اما بهره مادي و
معنوي آن را دشمن ميبرد.متأسفانه باوجود پيشرفتهاي عظيميکه در کشور
در بحث اينترنت و فناوري اطالعات داريم ،در حال استفاده از پيامرسانهايي
هستيم که توسط کشورهاي بيگانه مديريت ميشود .با کمکي تأمل به اين
حقيقت زشــت پي ميبريم که تمام امکانات زيرساختي و بسترسازي توسط
داخل انجام ميشود و مديريت اين فضا بهويژه پيامرسانها توسط بيگانگان
که به قوانين کشور ما پايبند نيستند اداره ميشود.آيا کشور توانايي مديريت
فضاي مجازي و پيامرســاني را ندارد؟ چرا طي اين چند سال پيامرسانهاي
متعدد بوميدر کشور رشد نکردند و بارها تلگرام تا مرز فيلترينگ پيش رفت
ما پااليه (فيلتر) نشد؟ چرا اجازه فعاليت بيمحابا و رشد بيشازحد به تلگرام
داده شد؟ اين سوا التي است که ميبايستي جواب داده شود .تا در حال حاضر
که پيامرســانهاي داخلي در حال رشد هستند پيامرسان خارجي ديگري به
ناگهان جايگزين تلگرام نشــود .کاربران نبايد فراموش کنند که تلگرام هم
ابتداي حضور اشکاالت بسيار زيادي داشت و روزبهروز با افزايش کاربرانش
اين مشــکالت را مرتفع کرد.مقايسه تلگرام امروز با پيام رسان ه نوپاي فعلي
بيانصافي است.شــايد اگر فرصتي که به تلگرام داده شد به پيام رسانهاي
داخلي داده شود به پيام رسان جهاني تبديل شوند.

افزايش قيمت نفت با توافق اوپک و غيراوپک برســر
کاهش توليد آغاز شــد و بروز مجموعــهاي از عوامل
اقتصادي و سياسي ديگر به حفظ و تداوم اين روند کمک
کرد.به گزارش مهر ،مرکز پژوهشــي آرا در نوشتاري با
موضــوع «داليل افزايــش قيمت نفت» که توســط
انديشکده سرآمد گردآوري شده ،داليل افزايش قيمت
نفت را مورد بررســي قرار داد کــه از نظرتان ميگذرد:
هنگاميکه در خصوص داليل افزايش يا کاهش قيمت
نفت صحبت ميکنيم ،ابتدا بايد اين موضوع را روشــن
کنيم که کدام چارچوب زماني را براي تحليل نوسانات
بازار نفت مــورد نظر داريم.روندهــاي موجود در بازار
نفت را ميتــوان در قالب چارچوبهاي زماني مختلف
تحليل و بررســي کرد.از اين منظر ،گاهي ممکن است
در اثر وقوع برخي تحــوالت مقطعي نظير رويدادهاي
ژئوپليتيک و درگيريهاي نظاميدر مناطق استراتژيک
جهان نظير خاورميانه و شمال آفريقا ،وضعيتهاي آب
و هوايي خاص مانند طوفانهاي ســهمگين ،نوسانات
اقتصادي و سياســتهاي پولــي در اقتصادهاي بزرگ
جهان و عواملي از اين دســت ،شاهد افزايش يا کاهش
قيمــت نفت در بازارهاي جهاني باشــيم که داراي آثار
گذرا و ناگهاني هســتند و در قالــب تحليلهاي کوتاه
مدت بــه آنها پرداخته ميشــود.اين گونه تحوالت به
طور پيوســته در طول سال در جريان هستند و با توجه
به شــرايط سياســي و اقتصادي حاکم بر جهان تغيير
ميکنند.رويکرد ديگر در تحليل و ارزيابي تحوالت بازار
نفت ،توجه به روندهاي جدي تر و طوالني تر است که
در يک بازه زماني يک ساله يا بيشتر شکل ميگيرنده و
در مقاطع تاريخي مختلف در دهههاي گذشته شاهد آن
بوديم.تفاوت مهم اين گونه روندها با شرايط کوتاهمدت،
بنيادين بودن داليل نوســانات و طوالني تر شدن آثار
آنها به دليل تداوم زماني در سطح بازار نفت است.با در
نظر گرفتن تمايز ميــان دو رويکرد فوق ،اين گزارش،
روند افزايش قيمتهاي نفت از ابتداي ســال  ۲۰۱۷را
به عنوان روند جديدي که پس از ســقوط قيمتها در
فاصله اواسط ســال  ۲۰۱۴تا اواخر  ۲۰۱۶شکل گرفته
اســت و همچنان نيز ادامه دارد را مورد بررســي قرار
ميدهد.در اين زمينه ،ضمن نگاهي به نوســانات حاکم

محور مقاومت همچنان
ایستاد ه است
صفحه3

بررسي چرايي افزايش قيمت نفت

بر قيمت نفت در بازارهاي مختلف از ابتداي سال ۲۰۱۷
تاکنــون ،به تفکيک به مجموعي از عوامل اقتصادي و
سياســي تاثيرگذار در دوره زماني اشاره شده ،به عنوان
داليل آغاز و تداوم روند افزايش قيمتهاي نفت اشاره
ميشود.
اتفاقاتي که موجب تحوالت قيمت نفت شد

در فاصلــه ســالهاي  ۲۰۱۴تا پايان  ،۲۰۱۶ســطح
قيمتهاي نفت به دليل افزايش عرضه نفت خام حدود
 ۷۰درصد کاهش يافت و از ســطح حــدود  ۱۰۰دالر
در هر بشــکه در ســال  ۲۰۱۴به ميانگين حدودي ۴۰
دالر در هر بشکه در ســال  ۲۰۱۶تنزل پيدا کرد.البته
در مقاطعي با توجه به افزايش بســيار زياد مازاد عرضه
در بازار ،سطح قيمتهاي نفت به محدوده  ۳۰دالر در
هر بشکه نيز رســيد.در چنين شرايطي ،علي رغم آنکه
انتظار ميرفت کشــورهاي عضو اوپک براي تغيير اين
روند اقدام عملي انجام دهند ،با در پيش گرفتن سياست
سهم بازار ،برخي کشورهاي عضو اوپک همچون عراق
و عربســتان ،توليد خود را افزايش دادند.با اين حال ،با
تداوم شرايط نامناسب قيمت نفت و افزايش فشارهاي
درآمــدي بــه تماميتوليدکنندگان ،کشــورهاي عضو
اوپک و به تدريج برخــي توليدکنندگان غيراوپک ،در
کنار يکديگــر تصميم به کاهش عرضه نفت به منظور
تقويت ســطح قيمت نفت و بازگردانــدن ثبات به بازار
نفت از طريــق برقراري مجدد شــرايط متوازن ميان
عرضــه و تقاضاي نفت گرفتند.نتيجــه اين اقدامات و
تالشهاي صورت گرفته بــراي محدود کردن عرضه
نفت به بازارهاي جهاني موجب شد که قيمتهاي نفت
از اواخر ســال  ۲۰۱۶و ابتداي سال  ۲۰۱۷در مسير رو
به افزايش قرار گرفت و تــداوم روند مثبت آن موجب
گرديد که قيمت نفت در ســال  ۲۰۱۷به محدوده ۵۵
تا  ۶۰دالر در هر بشــکه افزايــش يابد.در اين ميان ،از
ابتداي ســال  ۲۰۱۸با توجه به مجموعهاي از شــرايط
ماننــد تمديد توافق کاهش توليــد اوپک و غيراوپک،
بهبود رشــد اقتصادي جهــان و تقاضا براي نفت و نيز
افزايــش دامنــه نگرانيها از احتمــال وقوع تحوالت
سياسي و نظاميجديد در منطقه خاورميانه ،روند افزايش
قيمتهاي نفت ادامه يافته اســت.به گونهاي که در ده

روز ابتدايي ماه آوريل ،ميانگين قيمت سبد نفت اوپک
باالتر از  ۶۵دالر در هر بشکه قرار گرفته است.همچنين
قيمــت نفت خام برنت در بازار لندن نيز از ســطح ۷۰
دالر در هر بشــکه عبور کرد و انتظار ميرود در صورت
تداوم شــرايط حاکم ،اين روند افزايشــي در هفتههاي
آتي نيز ادامه يابد.الزم به ذکر اســت که براساس پيش
بيني موسسات مختلف اقتصادي جهان ،انتظار ميرود
قيمت نفت خام برنت در ســال  ۲۰۱۸به طور متوسط
در محدوده  ۶۰تا  ۶۵دالر در هر بشــکه قرار داشــته
باشــد اما تحت تاثير عوامل غيراقتصادي همچون بروز
درگيريهاي سياســي و افزايش تنش در مناطق نفت
خيز جهان ،احتمال افزايش قيمت نفت در برخي مقاطع
زماني وجود خواهد داشت.
توافق اوپک و غيراوپک براي کاهش توليد

يک سال و ســه ماه از آغاز اجراي توافق کاهش توليد
اوپــک و غيراوپک ميگذرد و در اين مدت ،بازار جهاني
نفت واکنش مثبت و اميدوارکنندهاي به اجراي اين توافق
داشــته اســت.اظهارنظرهاي مقامات نفتي و غيرنفتي
کشــورهاي اوپک و غيراوپک در ايــن مدت ،حاکي از
موافقت و همراهي اکثريت قريب به اتفاق توليدکنندگان
با پايبندي به توافــق و ادامه تالشها براي بازگرداندن
ثبات به بازار جهاني نفت بوده است.علي رغم اين توافق
نسبي ،براساس برخي گزارشهاي منتشر شده ،پايبندي
برخي توليدکنندگان به تعهداتشــان براي کاهش توليد
در  ۱۵ماه اجراي توافق ،کمتر از سطح مورد انتظار بود.
با اين حال ،روند بازگشــت توازن ميان عرضه ،تقاضا و
کاهش سطح ذخيره سازيهاي نفت در کشورهاي عضو
 OECDنشــان ميدهد که ايــن توافق نقش مهم و
تعيين کنندهاي در آغاز روند افزايش سطح قيمتهاي
نفت از ابتداي ســال  ۲۰۱۷تاکنون داشته است.کارکرد
مهم اين توافــق براي بازار نفت ،کنــار هم قرار دادن
توليدکنندگان اوپک و غيراوپک در کنار يکديگر و اتخاذ
رويکردي مشترک توســط آنها براي تغيير روند پيشين
بازار نفت و تقويت سطح قيمتهاي نفت بود که با توجه
به سطح باالي پايبندي کشورها به تعهداتشان در سال
 ۲۰۱۷و سه ماهه نخست سال  ،۲۰۱۸به نظر ميرسد در
اين مدت توانستهاند به هدف مورد نظر خود دست پيدا

ادامه در همين صفحه

خود بــاوري يــا اعتماد بــه نفس
خصوصيتي اســت که اگر بعد ملي
پيدا کرد جزئي از فرهنگ و بخشي
از هويت و روح حاکم بر کالبد جامعه
ميگردد و ســبب جوشش و باروري
استعدادها ونيز تکيه بر دارارييهاي
خود اســت .عنصــر اعتماد به نفس
گرچه در متن عنوان سال  -حمايت
از کاالي ايراني  -نيســت اما رکن
اصيلــي از ماهيت ايــن عنوان به
حساب ميآيد به گونهاي که عنوان
حمايــت از کاالي ايرانــي با صرف
نظر از عنصر اعتماد به نفس قابليت
تحقق ندارد .حمايت از کاالي ايراني
سکهاي دو رو است که در يک سوي
آن نگرش و عملکرد جامعه نخبگاني،
مسئولين و سياست گذاريهاي آنان
قرار دارد و در سوي ديگر آن نگرش
و کنــش عمــوم جامعه نســبت به
تواناييها و داراييهاي خويش است،
و اعتماد به نفس ،عنصر قوامبخش...
ادامه در همين صفحه

کنند.توليدکنندگان اوپک و غيراوپک در آخرين نشست
خود در آذرمــاه ۱۳۹۶در وين اتريش تصميم به تمديد
اين توافق براي تمام سال  ۲۰۱۸گرفتند تا بدين وسيله،
روند کاهش مازاد ذخيره سازيهاي نفت ،که به ويژه از
سه ماهه دوم سال  ۲۰۱۷شدت گرفته بود ،ادامه يابد و
بازار به تعادل مــورد نظر از نظر عرضه و تقاضاي نفت
برسد.اين تصميم نشان دهنده عزم جدي توليدکنندگان
براي حفظ ثبات بازار و قيمت نفت است و از ابتداي سال
 ۲۰۱۸نيــز اجراي اين تعهدات براي کشــورهاي عضو
تمديد شــده است.از ســال  ،۲۰۱۷روند رشد اقتصادي
جهان در ســطحي باالتر از آنچه انتظــار ميرفت قرار
گرفت به گونــهاي که برآورد دبيرخانه اوپک از رشــد
اقتصادي جهان در ســال گذشــته در سطح قابل توجه
 ۳.۸درصــد قرار گرفت و انتظار ميرود اين ميزان براي
سال  ۲۰۱۸نيز بدون تغيير حفظ شود.ميزان باالي رشد
اقتصادي در سال  ۲۰۱۷و سه ماهه اول سال  ۲۰۱۸در
مقايسه با سالهاي گذشته ،نقش مهم و تعيين کنندهاي
در تقويت سطوح قيمتي نفت در بازارهاي جهاني داشته
است.در اين ميان ،باالترين ميزان رشد اقتصادي براي
دو کشور هند و چين است که به ترتيب توانستند در سال
 ۲۰۱۷رشــد اقتصادي  ۶.۴و  ۶.۹درصد را تجربه کنند.
نتيجه مهم بهبود شــرايط اقتصادي ،افزايش تقاضاي
جهاني نفت در ســطحي باالتر از سالهاي گذشته بود.
براســاس گزارشهاي منتشر شده ،تقاضاي نفت جهان
در ســال  ۲۰۱۷به ســطح  ۹۷.۰۱ميليون بشکه در روز
رســيد که نسبت به سال پيش از آن ،حدود  ۱.۶ميليون
بشــکه در روز افزايش يافته است.از سوي ديگر ،چشم
اندازهاي مثبت و اميدوارکننده منتشــر شده در رابطه با
بهبود تقاضاي جهاني نفت در ســال  ۲۰۱۸يک عامل
مهم در حفظ ثبات بازار نفت و تداوم روند افزايشــي آن
در يک سال گذشته به شمار ميرود.بايد توجه داشت که
هرچند اقدام مشــترک توليدکنندگان اوپک و غيراوپک
نقش مهميدر کاهش عرضه نفت در يک ســال اخير
داشــته است ،اما تقويت شرايط در سمت تقاضا نيز يک
فاکتور مهم در به تعادل رســيدن بازار نفت به شــمار
ميرود که گاه ًا در بيان تحليلها از شرايط حاکم بر بازار
نفت کمتر به آن توجه ميشود.

سوآپ ارزي ايران-ترکيه اجرايي شد
نخستين اعتبار اسنادي ( )LCبا استفاده از
قرارداد «پيمان پولي/ســوآپ ارزي» ريال
ايران و لير ترکيه در روز جاري براي تأمين
مالي تجارت از کشور ترکيه گشايش يافت.
به گزارش مهــر ،بانک مرکزي اعالم کرد:
اين بانک با هدف تسهيل مبادالت بازرگاني
با کشورهاي همسايه ،هدايت عمليات ارزي
اشخاص حقيقي و حقوقي به نظام بانکي ،به
کارگيري ابزارهاي پرداخت بين المللي و نيز

کاهش ريسک عمليات ارزي طي سالهاي
اخير ،انعقاد پيمانهاي پولي/سوآپ ارزي با
کشورهاي طرف عمده تجاري را در دستور
کار خود قرار داده و به طور مستمر اين مهم
را پيگيري کرده است.بر اين اساس و با توجه
به امضاي قرارداد سوآپ ارزي «ريال ايران»
و «لير ترکيه» بين بانکهاي مرکزي ايران
و ترکيه و ترتيبات اجرايي ابالغي ،بانک ملي
ايران اولين اعتبار اســنادي ( )LCرا در روز

 ۲۷فروردين  ۱۳۹۷براي تأمين مالي تجارت
با کشــور ترکيه گشــايش کرد.خاطرنشان
ميشــود ،در اين مدل اجرايي ،نيازي به ارز
ثالث مانند دالر آمريکا و يورو براي تسويه
مبادالت ارزي وجود ندارد ،ضمن اينکه با به
کارگيري اين روش ،خريد ،نقل و انتقاالت
و تبادالت مالي به دليــل هدايت عمليات
ارزي به نظام بانکي منتقل شــده و ريسک
عمليات تجار دو کشــور به حداقل خواهد

رســيد.همچنين به موجب ترتيبات اجرايي
اين مدل ،اعتبارات براي تجار ايراني به لير
ترکيه بوده و از منابع ناشي از قرارداد سوآپ
ارزي تأمين خواهد شد.گفتني است باتوجه
به حجم باالي تجارت با کشــور ترکيه در
حدود شش ميليارد دالر ،استفاده از ارزهاي
ملــي تحت ترتيبات اجرايي ســوآپ ارزي
کمک قابل توجهي به تســهيل امور بانکي
و تجــاري بين دو کشــور ميکند.در پايان

الزم به ذکر اســت سال گذشته و به دنبال
سفر رئيس جمهور ترکيه به ايران و با هدف
ايجاد زمينههاي الزم براي گسترش روابط
تجاري و اقتصادي دو کشــور و متعاقب ًا در
سفر رييسکل بانک مرکزي کشورمان به
ترکيه ،پيش نويس تفاهم ســوآپ دوجانبه
ريال ايــران -لير ترکيه بــه توافق و تاييد
روســاي کل بانکهاي مرکزي جمهوري
اسالميايران و ترکيه رسيد.

