تحليل سياسي
درباره مهمترين اتفاق تاثيرگذار هفته که ميتواند در هفتههاي آينده نيز اثربخش باشد
و تاثيرگذارترين رويدادهاي سياسي را واکاوي ميکند

همه يا هيچ
معاون وزیرخارجه مذاکره کننده ارشدکشورمان در وین ،در آخرین اظهار نظر خود در خصوو رونود موذاکرای موي ویود کوه
" توافقای بسيار مهمي صوری رفته اما برای رسيدن به توافق نهایي نياز به اراده طرف مقابل است و ا ر بر سر همه چيز توافوق
نشده باشد ،انگار بر سر هيچ چيز توافق نشده است".
اکنون این سوال مطرح است که چه چيزهایي برای توافق باقي مانده که ا ر بر سر آنها اتفاق نظر حاصل نشود ،بر سر هيچ چيوز
توافق نشده؟
آنگونه که از خبرها بر مي آید ،ایران همچنان حاضر نيست بر سر موضوعای خارج از برجام فتگوو کنود و آمری وا و ارو وا هو
اصرار دارند که عالوه بر رونده هسته ای ،درمورد برنامه موش ي ایران و نقش منطقه ای ایران نيز با ایران به توافوق برسوند .بوه
این ترتيب موفقيت مذاکرای باید در بردارنده اسخي برای این سوال باشد.
در کنار این سوال اساسي ،موضوعای کليدی دیگری ه هستند که هر کودام بوه تنهوایي ایون قودری را دارنود کوه کول رونود
مذاکرای را مختل کنند ،از خواست ایران برای ارائه تضومين از سووی واشونگتن رفتوه توا مهوو هموه تحریمهوای هسوته ای و
غيرهسته ای يش از احيای دوباره برجام .با در نظر رفتن این فرضهای سخت ،چرا همه بوه احيوای ایون يموان بوين اممللوي
اميدوار هستند؟
شاید علت این خوش بيني آن باشد که برای بازکردن ره های فوق راه حلهایي يدا شده که طرفين در حال چانه زني بور سور
آنها هستند .آمری ایيها ادعا دارند که ایران باید تصميمي اساسي در مورد انتخابهایش بگيرد و ایران نيز دقيقا همين ادعوا را در
مورد آمری ا دارد .اسرایيل تالش دارد تا مانع از توافق شود و کشورهای عربي ه نميدانند که احيای توافق هسته ای بيشتر بوه
ضرر آنهاست یا عدم احيای آن! روسها و چينيها تالش دارند برجام به ش لي احيا شود که منافع آنها به خطور نيفتود و ارو وایي
ها نيز ميدانند که احيای برجام بيشتر به سود آنهاست اما آنها نيز باید به ف ر منافع خود باشند.
در این ملهمه بين اممللي ،اشتراک منافع و تضاد منافع است که دوستان و دشمنان را مشوخ مي نود و امبتوه ا ور خوو بوه
اوضاع نگاه کني  ،خواهي دید که اغلب کشورهای در ير در این زمينه ،همزمان ه منافع مشترک با برخي دارنود هو منوافع
متضاد .شاید از این محاظ مذاکرای احيای برجام يش درآمدی باشد برای دیپلماسي در قرن بيست و ی  .قرني که هموه چيوز
در آن نسبي است و در حامي که دیگر هيچ اصل ثابتي وجود ندارد ،متهيرهوا نيوز مرتبوا در حوال عوون کوردن ماهيوت خوود
هستند.
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...تحليل سياسي
سرانجام پوتين چنگال تيز خود را بيرون کشيد
هفته يش فتي که خط و نشان های شت رده کشورهای غربي برای روسيه مشخ خواهد کرد که وتين تبعای حمله بوه
اکراین را خواهد ذیرفت یا خير .به عباری دیگر وتين نيز همچون همه سياسوتمداران زیورک ،ويش از هور حرکتوي نخسوت
منافع و هزینه های آن حرکت را يش بيني خواهد کرد و سپس مهره خود را حرکت ميدهد .همچنين فتي کوه ا ور ووتين
احساس کند که تحریمهای آمری ا و متحدان ارو ایي اش هزینه زیادی برایش نخواهد داشت ،قطعوا بورای تیزیوه اکوراین وام
خواهد برداشت .به نظر ميرسد که وتين تقریبا به این نتيیه رسيده است که منافع تصرف استانهای روس نشين اکوراین بويش
از هزینه های آن است.
همانگونه که انتظار ميرفت ،این هفته دو استان موهانسک و دونتسک که اکثریت جمعيتشوان را روس تبواران تشو يل ميدهود،
اعالم استقالل نمودند و وتين ه استقالل این دو ایامت را به رسميت شناخت و سپس به ارتش این کشوور فرموان داد کوه بوه
منظور حفظ صلح (!) رهسپار این دو ایامت شوند .جامب آنیا بود که بالروس ،ونزوئال و امبته حوثي های یمن نيز اسوتقالل ایون
ایامتها را به رسميت شناختند که امبته کشف علت آن اصال دشوار نيست.
به عباری ساده تر وتين به بهانه حفظ صلح و نیای جان روس تباران؛ این دو ایامت اکراین را تصرف کورد و احتمواب بوه زودی
شاهد درخواست رهبران روس تبار این دو ایامت از وتين برای امحاق به فدراسيون روسيه خواهي بود .نهایتا میلس روسيه بوه
این امحاق رای خواهد داد و وتين نيز رسما امحاق این دو ایامت را کليد خواهد زد.
اما هنوز ه یک احتمال وجود دارد :ام ان دارد که روسها با وجود آن ه از عدم واکنش نظامي آمری وا و ارو وا اطمينوان دارنود،
این اقدام را صرفا برای افزایش قدری چانه زني خود در مقابل غر انیام داده باشند و س از اخذ امتيازای بزم از بایدن ير و
ک حوصله ،نيروهایش را عقب ب شد.
هر چه هست؛ به نظر ميرسد که این تضاد اییاد شده در ارو ا به سود ایران باشد؛ آنه در زماني که تهوران و کشوورهای غربوي
در ير مذاکرای نفس ير بر سر احيای برجام در چندصدکيلومتری منازعای هستند.
هفته ي توافق
به نظر مي آيد که پيش بيني هاي پيشين «تحليل هفتگي» درباره اين که توافق پيش از فرا رسيدن نوروز  1401به امضا مي
رسد ،رنگ واقعيت به خود گرفته .وزراي خارجه کشورهاي عضور برجام ،در حال آماده شدن براي امضاي تفاهمنامه اي هستند
که در يک مسير شش ماهه تا يک ساله ،به احياي تمامي موردهاي توافق اتمي مي انجامد و مي توان گفت ،اگر همه ي طرف
ها به آن پايبند باشند ،دقيقن يک سال ديگر در همين تاريخ ،فعاليت هاي هسته اي ايران و معافيت هاي آن از تحريم ها ،به
نقطه اي مي رسد که  7سال پيش قرار داشت؛ يعني در آغاز اجرايي شدن برجام .خبر بزرگ احياي توافق هسته اي که هم
زمان است با جنگ اوکراين ،احتمالن از منظر جهاني ،تحت الشعاع مساله ي اوکراين قرار خواهد گرفت اما شايد يک دوپينگ
بسيار موقتي باشد براي اقتصاد ايران در سال  1401که از شدت فقر منابع و رکوردهاي رشد منفي  ،به حال احتضار افتاده
است .هرچند اين دوپينگ ،درمان مشکالت ساختاري و دايمي اقتصاد ما نخواهد بود.
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رویدادهای مه سياسي
در لحظه ي آغاز يک راه
سفير روسيه در وين :در مرحله پاياني گفتگوهاي وين رايزني هاي فشرده در قالب هاي مختلف در حال انجام است  /يک
جلسه مفيد و هدفمند با همکاران سه کشور اروپايي داشتم  /اميرعبداللهيان :موضوعات اندک اما بسيار مهمي در مذاکرات
وين باقي مانده  /رياض براي گفتوگو اعالم آمادگي کرده  /از طريق عراق ،اين پيام را دريافت کرديم  /پولتيکو از قول دو
منبع آگاه :اميرعبداللهيان و وزراي خارجه سه کشور اروپايي به وين مي روند  /کميسيون مشترک براي احياي برجام
برگزارمي شود  /وال استريت ژورنال از قول منابع خود :ممکن است طي دو روز آينده برجام احيا شود  /تحريمهاي نفتي پس
از برداشتن گامهاي هستهاي ايران لغو ميشوند  /اختالفات باقيمانده چيست؟  /مذاکره کنندگان ايراني به دنبال رفع تحريم
آيت اهلل علي خامنه اي و خروج نام سپاه پاسداران انقالب اسالمي از فهرست سازمان هاي تروريستي خارجي هستند  /رويترز
از قول يک مقام ايراني ۵ :يا  ۶زنداني امريکايي آزاد خواهند شد  /خطيبزاده :درباره تبادل زندانيان بين ايران و آمريکا،
تفاهماتي داشتيم  /نماينده بريتانيا در مذاکرات :زمان تصميم گيري است  /گزارش «العرب» از وضعيت مذاکرات تهران –
رياض :عربستان قانع شده که آمريکا در مذاکرات وين ،منافع سعودي را در نظر نمي گيرد.
تحليل :منابع ما مي گويند که اميرعبداللهيان به چند رسانه خبر داده که نام خبرنگاران شان را براي سفري که
به اعالم توافق وين مي انجامد ،به وزارت خارجه اعالم کنند .اين خبر موثق به اين معناست که سفر آتي
اميرعبداللهيان با هدف نهايي کردن توافق و گرفتن عکس هاي يادگاري ،انجام مي شود .در اين روزها و شايد
ساعت هاي آخر ،لحظه ي آخرين دوئل هاي طرفين بر يک ديگر بر سر گرفتن امتيازهاي آخر است که اتفاقن
ايران بحث امتيازهاي مهمي را پيش کشيده .بدون آن ها و يا با آن ها اما کار نهايي خواهد شد.
پايان اينترنت؟
اعضاي کميسيون صيانت با  1۸راي موافق کليات اين طرح را به تصويب رساندند  /رييس کميسيون مشترک طرح صيانت:
غول هاي خارجي و آمريکايي براي فعاليت در ايران بايد قوانين و ارزش هاي ما را بپذيرند  /رسانه نبايد به ما تحميل کند که
چه تصميمي را اتخاذ کنيم  /تمام تاکتيک هاي يک امريکايي عليه طرح صيانت در ايران پياده مي شود  /رييسي :دولت
تاکيد دارد اينترنت با کيفيت و پرسرعت در اختيار مردم باشد  /در پس موج شديد مخالفت هاي درشبکه هاي اجتماعي،
 1۳0نفر از نمايندگان مجلس در نامهاي از هيات رئيسه خواستند تا طرح صيانت از فضاي مجازي ،به صحن علني بازگردانده
شود  /معاونت قوانين مجلس «رايگيري» کميسيون براي کليات طرح صيانت را فاقد اعتبار دانست  /توييت نماينده
مرودشت :رايگيري اين کميته از لحاظ قانوني داراي ايراد و قابل پذيرش نيست  /دبير کميسيون مشترک طرح صيانت:
نامه معاونت قوانين عليه مصوبه صيانت تاثيري در روند کار ما ندارد  /صفر تا صد تصميم با کميسيون است  /رسانهاي کردن
اين نامه کار چندان جالبي نبود  /اگر کليات رد ميشد ،طرح حداقل تا  ۶ماه بايد مسکوت ميماند  /رئيس کميسيون طرح
صيانت :ابطال کلي طرح صيانت يک شوخي بي مزه ،شيطنت و خباثت رسانهاي است  /راي گيري ما غيرقانوني نبود  /يک
نماينده مجلس :به ما پيامک دادهاند و در  4۵دقيقه براي طرح صيانت تصميمگيري کردند  /ما حواسمان به پيشنهادهاي
بودجه و گزارش تلفيق است؛ نميتوانيم در  4۵دقيقه براي طرحي با اين اهميت تصميمگيري کنيم  /هنوز گزارش مرکز
پژوهشها را هم نخوانده و حتي نميدانيم راجع به چه چيزي است.
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...رویدادهای مه سياسي
تحليل :تصميم در مجلس گرفته نمي شود ،مجلس تنها يک ابزار براي پوشاندن لباس قانون به ايده و طرحي
است که از سال هاي پيش در دستگاه هاي عاليه نظام دنبال مي شد و در آبان  98به شکل رسمي و سراسري به
اجرا گذاشته شد .طرح کنوني صيانت ،به يک معناست؛ قطره چکاني کردن اينترنت ،هدايت ترافيک به پلتفرم
هاي ناامن داخلي و در نهايت کنار گذاشتن رسمي اينترنت .هرچند برخي در مجلس زير فشار تالش مي کنند تا
طرح را بازگردانند اما اين روندها ،اثري بر اراده ي نهايي ندارد.
آغاز رسمي جنگ
پوتين استقالل دونتسک و لوهانسک را به رسميت شناخت  /والديمير پوتين :توافق صلح مينسک ديگر وجود ندارد /
تصميمي را مي گيرم که بايد مدتها پيش گرفته ميشد :به رسميت شناختن فوري استقالل و حاکميت «جمهوري خلق»
دونتسک و لوهانسک  /اوکراين به مستعمره آمريکا تبديل شده است  /آن ها يک رژيم دستنشانده هستند  /پهپادهاي
آمريکايي نيز مدام از خاک اوکراين براي جاسوسي از روسيه استفاده ميکنند  /اگر اوکراين عضوي از ناتو شود ،تهديد
مستقيم عليه روسيه خواهد بود  /اوکراين مدرن بهطور کامل توسط روسيه بنا نهاده شده است ،به زبان دقيق توسط
بلشويکهاي کمونيست روسيه  /معمار اوکراين ،لنين است و پيش از آن ،هرگز اوکرايني وجود نداشت /شما نمي خواستيد
دوست باشيم ،اما مجبور نبوديد از ما دشمن بسازيد  /پوتين دستور ورود ارتش روسيه به شرق اوکراين را داد  /رويترز به نقل
از شاهدان عيني :ستونهايي از خودروهاي نظامي ،شامل تانک وارد شهر دونتسک شدند  /پنج فروند تانک در وردي شهر و
دو فروند تانک نيز در داخل شهر دونتسک ديده شده است  /رئيسجمهور اوکراين :ما نمي ترسيم  /هيچ چيزي را به هيچ
کس تسليم نمي کنيم  /ما نيازمند اقدامات صريح و موثر حمايتي از سوي متحدان مان هستيم  /خيلي مهم است بدانيم که
چه کسي دوست و شريک واقعي ماست و چه کسي فقط مي خواهد با حرف فدراسيون روسيه را بترساند  /روابط با روسيه را
قطع مي کنيم  /تحريم ها را همين حاال وضع کنيد  /وزير دفاع اوکراين :اين گام ديگري به سوي احياي اتحاد جماهير
شوروي ست  /رفتار جنايتکارانه مسکو ،تالش براي گروگان گرفتن جهان آزاد است  /بايدن تحريم هاي تازه اي را بر روسيه
اعمال کرد  /سخنراني بايدن :تحريم هاي شديد ما به دليل شروع حمله روسيه به اوکراين وضع مي شود  /به زبان ساده،
روسيه به تازگي اعالم کرد که بخش بزرگي از اوکراين را برميدارد  /درحال انسداد کامل دو نهاد مالي بزرگ روسيه هستيم /
ما دست دولت روسيه را از نظام تامين مالي غرب کوتاه کرده ايم  /رفتار روسيه ،نقض فاحش قوانين بين المللي و نيازمند
واکنشي قاطعانه از سوي جامعه جهاني است  /هرگونه سرمايه گذاري ،تجارت و تامين مالي جديد توسط شهروندان آمريکا در
دو ناحيه دونتسک و لوهانسک را ممنوع است  /هر کسي که معلوم شود در اين دو ناحيه فعاليت کند ،تحريم خواهد شد  /با
آلمان کار خواهيم کرد تا مطمئن شويم پروژه خط لوله گازي نورد استريم  ۲جلو نخواهد رفت  /ما نبايد از ادعاهاي والديمير
پوتين درباره اوکراين گمراه شويم  /آمريکا و متحدانش در ناتو از وجب به وجب خاک خود دفاع خواهند کرد  /بوريس
جانسون :طرح پوتين بايستي ناکام بماند  /بايد خودمان را براي يک بحران طوالنيمدت آماده کنيم  /بريتانيا شانه به شانه
متحدانش با اين چالش روبرو خواهد شد  /افکار ما بايد به دوستان شجاع اوکراينيمان معطوف شود  /آن ها هيچکس را
تهديد نميکنند و چيزي جز زندگي در صلح و آزادي نميخواهند  /پوتين آشکارا توافقات صلح را نقض کرده است  /رفتار
پوتين ،شرم آور است  /توانستهايم وابستگي خود به گاز روسيه را به ميزان قابل توجهي کاهش دهيم  /اکنون تنها  ۳درصد از
گاز ما از روسيه تامين ميشود  /تحريمهاي بريتانيا عليه روسيه شديد خواهد بود  /روسيه براي بزرگترين جنگ در اروپا از
زمان جنگ جهاني دوم نقشه ميکشد  /صدراعظم آلمان :خط لوله نورد استريم  ۲نميتواند ادامه يابد  /ترودو :دستور اعزام
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تا  4۶0عضو نيروهاي مسلح کانادا به منطقه را صادر ميکنم  /رهبران کشورهاي گروه  7اقدام اخير روسيه را به شدت و با
اتحاد کامل محکوم کردند  /نخستوزير استراليا :رفتار مسکو مانند رفتار اراذل و اوباش و قلدران است  /استرالياييها هميشه
در مقابل قلدرها ميايستند  /ما به همراه همه شرکاي خود در مقابل روسيه خواهيم ايستاد  /تهاجم کامل ظرف  ۲4ساعت
آينده آغاز خواهد شد  /اردوغان در تماس تلفني با رئيسجمهور اوکراين :ترکيه مخالف هرگونه تصميمي است که تماميت
ارضي اوکراين را هدف قرار دهد  /اتحاديه اروپا  ۳۵1نماينده مجلس دوماي روسيه را هدف تحريم قرار داد  /کانادا ،نخستين
تحريمهاي اقتصادي دولت خود عليه روسيه را اعالم کرد  /کانادا هر گونه مشارکت شهروندانش در خريد اوراق قرضه دولت
روسيه ممنوع کرد  /دولت پوتين و اعضاي پارلمان روسيه تحت تحريم قرار گرفتند  /تحريمهايي عليه دو بانک روسي تحت
حمايت دولت اعمال مي شود  /ژاپن و استراليا نيز در تحريم مسکو به کانادا پيوستند  /توکيو روسيه را از انتشار اوراق قرضه
در ژاپن منع کرده است  /استراليا و نيوزيلند سفيران خود را از روسيه فراخواندند  /وزير خارجه آمريکا :روسيه حمله اي
واضح به حاکميت ملي و تماميت ارضي اوکراين کرده است  /کنفرانس خبري مشترک وزراي دفاع بريتانيا ،هلند ،کشورهاي
بالتيک و کشورهاي شمال اروپا :اقدامي توجيهناپذير است  /وزير دفاع بريتانيا :تحريم هاي بي سابقه اي را در چنته داريم /
«مانور آزادي حرکت» با شرکت نيروهاي اعزامي کشورهاي ما در درياي بالتيک انجام خواهد شد  /سخنگوي وزارت خارجه
ايران :متاسفانه مداخالت و اقدامات تحريک آميز ناتو با محوريت آمريکا شرايط را در اين منطقه پيچيده تر کرده است
تحليل نخست؛ نطق جنگ | سخنراني پوتين همراه با عصبانيت ،بي صبري و مستقيما تهديدآميز بود .مثل اين
بود که رئيس جمهور روسيه مي خواهد يک خشم  ۲۰و چند ساله را تخليه کند و ضربه متقابلي بزند .چيزهاي
زيادي در اين سخنراني بود که قبال شنيده ايم ،و حاال براي اين لحظه که او مي داند حداکثر توجه را جلب مي
کند دوباره در شکلي ديگر عرضه کرد .واضح است که او قصد ندارد يک قدم از مطالبات امنيتي مهم خود عقب
بنشيند :گسترش ناتو بايد وارونه شود و عضويت اوکراين در ناتو يک خط قرمز است .توجه او به اوکراين با
اشتغال خاطر وسواس گونه اي همراه بود ،انگار به هيچ مساله ديگري فکر نمي کند .گاه با چنان جزئياتي حرف
مي زد که انگار نامزد انتخابات رياست جمهوري اوکراين است .و البته او تاريخ اوکراين را بازنويسي کرد تا ادعا
کند که هرگز واقعا يک کشور نبوده است .در بستر حوادث امروز ،اين سخنان حاوي پيامي بدشگون بود .به
رسميت شناختن دو منطقه جدايي طلب اوکراين مي تواند به معني ورود علني و سريع نيروهاي روسيه باشد .در
اين ميان اوکراين ميدان نبرد است .اين تحوالت همچنين رقيب طلبيدن ميان روسيه و غرب است که به سرعت
به يک روياروي نزديک مي شود.
تحليل دوم؛ مسيرهاي حمله | تحليلگران نظامي توافق دارند که روسيه با حدود  ۱9۰هزار نيروي نظامي در
نزديکي مرز اوکراين ،آماده يک جنگ تمام عيار عليه اوکراين است اما روسيه از کدام سو به اوکراين سرازير مي
شود .نخستين گزينه ،بالروس است .اگر هدف روسيه تغيير رژيم کامل در اوکراين باشد ،حمله از شمال بسيار
محتمل است .روسيه در بالروس  ۳۰هزار نيروي نظامي براي تمرينات مشترک نظامي دارد که مجهز به
موشکهاي کوتاهبرد اسکندر و تعدادي راکتانداز و همچنين هواپيماهاي حمله به زمين سوخو ۲۵-و
جنگندههاي سوخو ۳۵-هستند .هم چنين در شرق ،درست داخل خاک روسيه ،تمام ارتش چهل و يکم روسيه
در مرز منتظر است .پيشروي به سوي کييف از بالروس باعث ميشود از منطقه ممنوعه در اطراف نيروگاه
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هستهاي چرنوبيل دور بمانند .گزينه بعدي روسيه ،کريمه خواهد بود .اين گزينه تقريبن در تمام سناريوها ،حاضر
است .روسيه هر حملهاي را که آغاز کند ،آغاز پيشروي از کريمه تقريباً قطعي است .روسيه ستونهاي زرهي
قدرتمند با پشتيباني توپخانه متمرکز به قصد پيشروي سريع به عمق خاک اوکراين را از کريمه به پيش مي
خواهند .پيشروي روسيه به سوي کييف از سمت کريمه ميتواند تعداد زيادي از سربازان اوکراين را در شرق
رودخانه دنيپر گير بيندازد .سربازان اوکراين با نيروهاي روسيه در غرب ،شرق ،شمال و در کريمه محاصره
خواهند شد .سربازان روسيه ممکن است سعي کنند خرسون و اودسا را در سمت غرب خود و مليتوپل و
ماريوپول را در سمت شرق خود بگيرند و پلي زميني بين کريمه و مناطق تحت کنترل جداييطلبان روسي ايجاد
کنند .پيشروي ميتواند شامل نيروهاي دريايي فعال مستقر در درياي سياه باشد .کشتيهاي حمل نيروي
روسيه در اين منطقه قادر به گسيل پرسنل ،خودروهاي زرهي و تانکهاي اصلي نبرد هستند .گزينه بعدي
روسيه که محتمل هم هست ،حمله از شرق است .مزدوران روسي در سال  ۲۰۱۴نواحي وسيعي از دو منطقه
کليدي لوهانسک و دونتسک را تصرف کردند .تصور ميشود حدود  ۱۵هزار مزدور در لوهانسک و دونتسک
وجود داشته باشند و ممکن است به پيشروي روسيه کمک کنند .اگر روسيه بخواهد از سمت شرق حمله کند،
سربازان ميتوانند به سمت کريمه پيشروي کنند و پلي زميني در امتداد ساحل جنوب شرقي اوکراين ايجاد
کنند .آنها همچنين ميتوانند از بلگورود در خارکيف و به سمت کرمنچوک حرکت کنند .حمله از شرق ميتواند
صرفا براي حفاظت از روسيزبانان در مناطق تحت کنترل شورشيان آغاز شود .همه ي اين پلن ها براي روسيه
در دسترس است و به نظر مي رسد که اشغال اوکراين آن ها را به دردسر نخواهد انداخت .براي تحليل اين که
هدف پوتين محدود است يا گسترده ،شايد تنها کافي باشد که ببنييم نيروهاي روسيه از کدام مبدا به سمت
اوکراين حمله ور مي شوند .جزييات دقيق هرگونه حملهاي به اهداف سياسي مسکو بستگي خواهد داشت.
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سرخط خبرها
 سلسله خبر ميزان مرگ و مير روزانه کرونا در ايران «براساس آمارهاي رسمي» به  ۲۵0نفر رسيد.
 نشست غيرعلني مجلس درمورد ارز  4۲00با حضور مسئوالن نهادهاي امنيتي برگزار شد  /سخنگوي هيات رييسه مجلس:
دولت کماکان بر حذف ارز ترجيحي اصرار دارد  /کميسيون تلفيق مجددا با حذف ارز ترجيحي مخالفت کرد  /محمدرضا
ميرتاجدالديني :کميسيون بر نظر قبلي خود درباره استمرار در پرداخت ارز ترجيحي باقي ماند.
 وزير خارجه عمان با پيام کتبي پادشاه وارد تهران شد  /اين سفر به شکل غيرمترقبه اي انجام شد  /حمد بوسعيدي :پيام در
رابطه با روابط دوجانبه دو کشور است  /در تالش هستيم که تفاهمات حاصله در اين کميسيون مشترک را اجرايي و عملياتي
کنيم.
 وزير دفاع اسرائيل عکس هايي را از «پهپادهاي تهاجمي جمهوري اسالمي» رو کرد  /بني گانتس :ايران قصد مجهز کردن
پهپادهاي ونزوئال به مهمات هدايت شونده را دارد  /در ديدار با شرکايمان در اطراف جهان از جمله آفريقا و آمريکاي التين،
نگراني شديدي درباره حمايت ايران از تروريسم وجود دارد  /اگر با ايران توافقي هسته اي امضا شود ،پايان راه نخواهد بود.
 مجلس مجوز استقراض  ۵ميليارد دالري ايران از روسيه را تمديد کرد  /دولت ابراهيم رييسي مي تواند در سال  1401تا
سقف  ۵ميليارد دالر از دولت روسيه براي طرحهاي زيربنايي تسهيالت دريافت کند  /اين مجوز در قالب بررسي اليحه بودجه
سال  1401به دولت داده شده است.








سخنگوي قوه قضاييه :فايل صوتي فرماندهان سابق سپاه چيز جديدي نبود  /برخوردي که با افراد اين پرونده شد ،نسبت به
ساير پروندهها شديدتر بود  /عيسي شريفي به  ۲0سال ،محسن سجادي نيا به  ۳0سال ،محمود خاکپور به  ۵.۵سال و
مسعود مهردادي به  ۲سال حبس محکوم شدند.
ايلنا :کشتي کابل از سوي ماموران هندي توقيف شده است  /اين کشتي متعلق به شرکت آدميرال را در بندر کاندال توقيف
شد  /برادران شمخاني ،مالک شرکت آدميرال هستند  /حسن و حسين شمخاني ،فرزندان علي شمخاني اين شرکت را اداره
مي کنند  /بندر دولتي هند :در مدارک ارائه شده از سوي اين کشتي و شرکتهاي کشتيراني که حمل محموالت آنها با
کشتي کابل صورت گرفته ،تناقضاتي وجود دارد  /يک منبع در سازمان بنادر و دريانوردي :کشتي کابل توقيف شده است /
اين کشتي با پرچم ايران در حال تردد نيست  /توييت دبير شوراي عالي امنيت ملي :سرباز واقعي در ميانه جنگ ،فکر و
ديدگانش را از دشمن اصلي به سمت ستون پنجم منحرف نميکند  /ناگفتهها بماند براي بعد  /خبرگزاري فارس :با توجه به
کذب بودن اين خبر ،فرزندان شمخاني از اين رسانه و عوامل اين دروغ شکايت کردند.
فرمانده قرارگاه خاتم االنبياء :بابت مطالبات از دولت نفت خام ميگيريم  /بخشي از اين نفت خام هم براي تکميل پروژه ها
استفاده ميشود.
معاون وزير بهداشت :براي حمايت از فرزند آوري ،قرارگاه تشکيل مي شود.
وزير خارجه عراق :پس از  ۳0سال از فصل هفت منشور سازمان ملل خارج شديم  /امروز صفحه مهمي در تاريخ عراق است.
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تحليل بازار مس ن
خبر اول
ارسال پيامک ماليات خانهخالي به مالکان
در هفتهای که ذشت ،مدیرکل دفتر اقتصاد مس ن وزاری راه و شهرسازی از شناسایي یک ميليون و  ۳۰۰هزار خانه خوامي
در کشور خبر داد و فت :از هفته آینده يامکهای به مردم درباره خانههای خاميِ در اختيارشان ،ارسال خواهد شد.
او همچنين درباره وضعيت اخذ ماميای از خانههای رانقيمت ( ۱۰ميليارد تومان به باب) فت :در قانون مقرر شده است که
ما هر اطالعاتي که برای شناسایي خانههای رانقيمت به کمک سازمان امور مامياتي ميآید ،در اختيار این سازمان بگوذاری
که در این رابطه ما طبق ت ليف قانوني اطالعای مربوط به حدود  ۶۳۰۰واحد (خانههای موکس و رانقيمت) را از اطالعوای
مندرج در سامانه امالک و اس ان برای سازمان امور مامياتي در شهر تهران ارسال کردی  .ایون مقوام مسولول در وزاری راه و
شهرسازی تصریح کرد :با این حال سازمان امور مامياتي م لف است که خانههای موکس را شناسوایي و از آنهوا ماميوای اخوذ
کنووود .براسووواس اعوووالم وی بوووه زودی (و احتمووواب از هفتوووه آینوووده) موووردم ی سوووری يامکهوووای دیگوووری را از
 /https://amlak.mrud.irدریافت ميکنند که در آنها آمده است که س ونت شما در این کود سوتي در ایون سوامانه
ثبت شده است .چنانچه اطالعای مربوطه صحيح است ،آن را تائيد کنيد و در غير این صوری یا آن را اصالح کنند یا این وه
این کد ستي مبنای همه ماميایهایي است که منبعد اخذ خواهد شد .براساس این خبر ،مبنای شناسایي خانوههای خوامي
اطالعای مربوط به قبض آ و برق نبوده است اما چنانچه کسي خوداظهاری ن رده باشد ،آ و بورق او بوه صووری ل واني
محاسبه و اخذ ميشود .این امبته در حوزه وزاری نيرو است و باید ه اجرا شود و وزاری نيرو به صووری چنودبرابری هزینوه
این خدمای را اخذ خواهد کرد .مدیر کل دفتر اقتصاد مس ن تاکيد کرد:به همه شهروندان عزیز تاکيد و تقاضا مويکون کوه
وارد سامانه امالک و اس ان بشوند و اطالعای خودشان را در آن درج کنند و حتي ا ر کسي مشمول خانه خامي شده باشود،
چنانچه بياید و بيان کند ،دیگر مشمول نخواهد شد.
تحليل :وزارت راه و شهرسازي در حالي از قريبالوقوع بودن دريافت ماليات از خانههاي خالي خبر داده استت
که در روزهاي اخير دولت نيز به مشموالن پرداخت ماليات خانه هاي لوکس اولتيماتوم داد چنانچته مشتموالن
پرداخت اين ماليات در زمان تعيين شده اقدام به تسويه صورت حساب مالياتي صادر شده در اين زمينه نکنند،
دولت و سازمان امور مالياتي راسا فرايند دريافت ماليات را پيگيري و اين مبالغ را از مشتموالن اختذ خواهنتد
کرد .براساس اعالم سازمان امور مالياتي ،وزارت راه و شهرسازي تاکنون  6هزار و  292واحتد مستکوني گتران
قيمت را در مناطق  22گانه تهران شناسايي و معرفي کرده است؛ خود سازمان مالياتي هم اطالعات دريافتي از
وزارت راه را با اطالعاتي که از محل ماليات نقل و انتقال امالک در اختيار داشته ،تجميع کرده و به شناسايي 5
هزار و  25۰واحد لوکس ديگر اقدام کرده است .طبق قانون تا آخر بهمن ماه ،موارد شناسايي شده بايد معرفتي
و نسبت به ماليات ستاني آنها اقدام شود.
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...تحليل بازار مس ن
خبر دوم
برآورد جديد هزينه ساخت و ساز در تهران
مدیرعامل اتحادیه تعاونيهای عمراني شهر تهران اعالم کرد :قيمت تموام شوده سواخت مسو ن در تهوران بودون احتسوا
زمين ،متری  ۱۵ميليون تومان است.
به فته وی ،بر اساس هزینههای امروز ،کمتر از متری  ۱۵ميليون تومان نميتوان مس ن سازی کرد آن ه صورفا در بنوای
نرمال که نه خيلي با کيفيت باشد و نه خيلي بي کيفيت؛ همين خانههایي که بعد از  ۳۰تا  ۳۵سال کلنگي ميشوند ،هزینه
متراژ مفيد آن کمتر از  ۱۵ميليون تومان تمام نميشود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونيهای عمراني تهران تأکيد کرد :یک و ني برابر این هزینوه ،قيموت زموين اسوت کوه در نتيیوه در
تهران قيمت تمام شده ساخت هر مترمربع خانه نوساز حدود  ۲۲ميليون و  ۵۰۰هزار تومان خواهد بود.
تحليل :فعاالن و سازندگان بخش خصوص ي در حالي هزينه ساخت هر مترمربع مسکن در شهر تهران را معادل
مترمربعي حدود  14تا  15ميليون اعالم ميکنند که دولت بر هزينه ساخت هر متر مربع واحدهاي نهضت ملتي
مسکن با رقم  4ميليون و  7۰۰هزار توماني همچنان تاکيد دارد .فعاالن بخش خصوصي ميگويند در صورتي که
فهرست بهاي ساختماني در سال آينده اين رقم تعديل نشود امکان اجراي طتر خانهستازي چهتار ميليتوني
وجود نخواهد داشت .اين رقم کمتر از يک سوم هزينه ساختي است که سازندهها هماکنون براي ستاخت يتک
مترمربع بناي نرمال و معمولي در تهران ،برآورد ميکنند.

خبر سوم
اعالم آخرين مهلت ثبت نام نهضت ملي مسکن
آخرین مهلت ثبت نام متقاضيان در طرح نهضت ملي مس ن اعالم شد .در هفتهای که ذشت وزاری راه و شهرسازی ایوان
اسفندماه امسال را آخرین مهلت برای ثبت نام متقاضيان طرح ساخت یک ميليون واحد مس وني در سال اعالم کرد .بر ایون
اساس ،ثبتنام تا  ۲۹اسفند در طرح نهضت ملي مس ن تداوم دارد و بعد از آن تحليل و ابیش اطالعای متقاضيان ثبتنام
شده ،ت ميل و نهایي ميشود.
براساس اعالم وزاری راه و شهرسازی ،در حال حاضر همه روههای واجدشرایط طرح نهضت ملي مسو ن در حوال ثبتنوام
هستند و ثبت نام فقط مخت به مردان میرد بابی  ۲۳سال سن نيست .همچنين در تمامي شهرهای کشور ثبتنام انیام
ميشود.
تحليل :وزارت راه و شهرسازي درحالي آخرين مهلت ثبت نام از متقاضيان طر اقدام ملتي مستکن را پايتان
سال جاري اعالم کرده است که پيشبيني ميشود با ريزش بخش قابل توجهي از ثبت نامکنندهها به دليل عدم
احراز تمام شرايط تعيين شده ،در سال آينده بار ديگر ظرفيت براي متقاضيان جديد باز شده وروند ثبت نام از
سر گرفته شود .ضمن انکه به دليل نامشخص بودن هزينه نهايي ساخت اين واحدها و نامشتخص بتودن مبلتغ
آورده متقاضيان در هر مرحله از پيشرفت فيزيکي پروژهها ،ب ه احتمال زياد بخش زيتادي از متقاضتيان واجتد
شرايط نيز به دليل ناتواني در تامين آورده از طر ريزش کنند.
1۰
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...تحليل بازار مس ن
خبر چهارم
جهش شديد هزينه دريافت وام مسکن
ی ي از مهمترین رویدادهای بازار مس ن در هفته ذشته ادامه جهش و کانال ش ني قيمت اوراق وام مس ن بوود .در هفتوه
ذشته قيمت هر فقره اوراق وام مس ن با ورود به کانال  ۱۶۰هزار توماني در برخي از روزها توا مورز  ۱7۰هوزار توموان نيوز
يشروی کرد.
این بابترین رکورد تاریخي قيمت اوراق وام مس ن از ابتدا تواکنون اسوت .عرضوه اوراق بوا سوطوح بوابی قيمتوي از سووی
دارند ان آنها مهمترین دميل این جهش است .بسياری از دارند ان اوراق نيز در روزها و هفتههای اخير بوا انگيوزه افوزایش
بيشتر سطح قيمتها وکسب سود بيشتر ،از عرضه اوراق در اختيار خود به بازار خودداری کردند.
با این روند هزینه دریافت وام مس ن در شهر تهران برای متقاضيان دریافت وام انفرادی  ۲8۰ميليووني تومواني بوا محاسوبه
متوسط قيمت  ۱۶۰هزار توماني اوراق ،به محدوده  ۹۰ميليون تومان و بورای متقاضويان دریافوت وام  48۰ميليوون تومواني
زوجين به بيش از  ۱۵۰ميليون تومان مي رسد که این ميزان تقریبا معادل حدود یک سوم رقو کول وام دریوافتي از سووی
خریداران مس ن و وام يرندهها است.
تحليل :کارشناسان نسبت به خطر باال بودن سطح قيمت اوراق به سياستتگذار و دولتت هشتدار ميدهنتد و
معتقدند سطح قيمت اوراق هر چه زودتر با تدابيري بايد به سطو معقول و متعارف بازگشتت کنتد .آنهتا در
شرايط فعلي کانال  7۰هزار توماني را به عنوان کانال معقول قيمت اوراق مطر ميکنند و معتقدند حباب قيمت
در بازار اوراق به حدي حجيم شده است که عمال توجيهپذيري دريافت وام براي خريد مسکن را از بتين بترده
است.
آنها همچنين هشدار ميدهند اين هزينه باالي دريافت ميتواند به قيمت خروج اجباري متقاضيان مصرفي از
بازار تمام شود و دامنه رکود معامالتي مسکن را گسترش دهد.
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تحليل بازار ول
کاهش همزمان شاخصهاي نرخ تورم
به زارش تیارینيوز ،نرخ تورم در بهمن ماه  ۱4۰۰چگونه بود؟ اعالم تورم بهمن ماه توسط مرکز آمار ایران نشان داد که تمامي شاخ
ها کاه شي شده است؛ به طوری که تورم ماهانه  ،۲.۱نقطه به نقطه  ۳۵.4و سابنه  4۱.4درصد ثبت شده است .بررسي وضعيت
شاخ های تورم در سال جاری از این ح ایت دارد که تورم سابنه از فروردینماه با نرخ  ۳8.۹درصد شروع کرده بود ،در مسير افزایشي
به  4۵.8درصد به عنوان رکورد در چ ند سال ذشته رسيد ومي از مهرماه روند کاهشي در يش رفت و تا بهمن ماه نيز به همين روال
ادامه داده و با کاهش  4.4درصدی به  4۱.4درصد رسيده است .دو شاخ دیگر حرکت متفاوی تری داشتند ،تورم نقطه به نقطه که
نشان دهنده تهيير قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است ،در فروردین سال جاری با  4۹.۵درصد یعني بابترین سطح در این  ۱۱ماه
شروع کرد و در ادامه به  4۶.۹در اردیبهشت ماه کاهش یافت ،در خرداد یک درصدی افزایش داشت اما تا شهریورماه به  4۳.7درصد
رسيد .بعد از آن روند کاهشي را تا ایان آذرماه و نرخ  ۳۵.۲درصد ادامه داد ومي در دی ماه بار دیگر افزایشي شده و با رشد  ۰.7درصدی
نرخ  ۳۵.۹درصد برای آن ثبت شد .اعالم تورم بهمن ماه نشان داده که تورم نقطه به نقطه باز ه کاهشي شده و به  ۳۵.4درصد رسيده
است ،هرچند که ميزان کاهش حدود نج درصد بوده یعني از رشدی که در دی ماه داشت ،کمتر بوده است .در مورد تورم ماهانه نيز این
اتفاق افتاده است؛ به ونه ای که تورم ماهانه که نشان دهنده شاخ قيمت در فاصله دو ماه است ،برای امسال از  ۲.7درصد در فروردین
به  ۰.7در اردیبهشت و  ۲.۵درصد در خردادماه کاهش یافت ومي در شهریورماه به بابترین ميزان در  ۱۱ماه یعني  ۳.۹درصد رسيد .اما
روند تورم ماهانه در مهرماه کاهشي و  ۳.7درصد ثبت شد و در ادامه به  ۲.۵در آبان و  ۱.7درصد در آذرماه کاهش یافت .تورم ماهانه
مانند نقطه به نقطه در دی ماه افزایش داشت و با رشد  ۰.7درصدی  ۲.4درصد اعالم شده بود ،با این حال در تورم بهمن ماه روند
کاهشي داشته و  ۰.۳درصد ک شده است که این کاهش ه به اندازه رشد دی ماه نبوده است.
تحليل :براساس بررسي شاخصهاي مختلف نرخ تورم در طي سالهاي اخير ميتوان گفت که تورم نقطه به نقطه بعنوان يک
شاخص پيش نگر براي تورم متوسط ساالنه عمل ميکند و کاهش يا افزايش تورم نقطه به نقطه بعد از يک وقفه زماني در
تورم متوسط ساالنه خود را نشان ميدهد ،بنابراين با کاهش تورم نقطه به نقطه در طي ماههاي اخير ،ادامه کاهش تورم
ساالنه نيز دور از انتظار نيز نيست؛ هرچند برخي ديگر از متغيرهاي تاثيرگذار بر نرخ تورم از جمله متغيرهاي پولي که خود
متاثر از کسري بودجه دولت است همچنان در وضعيت نامناسبي قرار دارند و بسياري از بانکها در حال کمبود شديد
نقدينگي قرار دارند که آمارهاي ميزان تزريق نقدينگي از سوي بانک مرکزي در بازار باز براي رفع کمبود نقدينگي بانکها
هر هفته شاهد ثبت رکوردهاي جديد مي باشد که ممکن است ادامه اين روند منجر به افزايش شديد پايه پولي و نقدينگي
شود که ميتوانند بر روند تورم در ماه هاي آتي تاثير گذاشته و ممکن است مسير کاهشي نرخ تورم را تغيير دهند .بررسي
جزئيات تورم در گروه هاي مختلف کااليي در بهمن ماه حکايت از آن دارد که تورم کاالهاي خوراکي برعکس کاالهاي غير
خوراکي نسبت به ماه قبل افزايش داشته که با توجه به ضريب اهميت باالي اين گروه از کاالها در سبد مصرفي خانوارهاي
کم درآمد مي توان گفت که در بهمن ماه اقشار کم درآمد جامعه از افزايش قيمت ها متحمل فشار بيشتري نسبت به گروه
هاي پردرآمد جامعه شده اند ،که يکي از داليل مهم کاهش تورم در گروه هاي کاالهاي غيرخوراکي يا بعبارت بهتر کاالهاي
بادوام کاهش نرخ ارز در طي ماه اخير بدنبال خبرهاي مثبت از فضاي مذاکرات برجامي در رسيدن به توافق براي احياي
برجام است که باعث شده نرخ دالر از کانال باالي سي هزار تومان در ماههاي اخير به حوالي بيست و شش هزار
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...تحليل بازار ول
تومان در پايان بهمن ماه برسد .نحوه توزيع نرخ تورم در ميان دهک هاي مختلف درآمدي حکايت از آن دارد که در حالت
کلي دهک هاي پايين درآمدي نسبت به گروه هاي باالي درآمدي متحمل فشار بيشتري شدهاند اين در حالي است که
براساس گروه هاي مختلف کااليي در هر دو گروه از کاالها شامل کاالهاي خوراکي و غيرخوراکي دهکهاي باالي درآمدي
متحمل فشار بيشتري نسبت به گروههاي کم درآمد جامعه شدهاند.

کاهش رشد متغيرهاي پولي
براساس زارش بانک مرکزی ،در دیماه امسال آهنگ رشد ایه ومي روند کاهشي داشت و از  4۲.۱درصد در مرداد ماه به  ۳۵.۵درصد
در دی ماه رسيد .آهنگ رشد ایه ومي در  ۱۲ماهه منتهي به دی ماه  ۱4۰۰روند کاهشي را طي کرد ،به ونهای که رشد ایه ومي ۱۲
ماهه از  4۲.۱درصد در مرداد ماه به  ۳۵.۵درصد در دی ماه رسيد.همچنين ایه ومي در ایان دی ماه ( ۱4۰۰معادل  ۵۶7۹.۲هزار
ميليارد ریال) نسبت به ایان سال  ،۱۳۹۹رشدی معادل  ۲۳.8درصد داشته است .حی نقدینگي در ایان دیماه امسال معادل  4۵هزار
و  ۱4هزار ميليار ریال بود و نسبت به ایان سال  ۱۳۹۹معادل  ۲۹.۵درصد رشد یافت .بزم به توضيح است که  ۲.4واحد درصد از رشد
نقدینگي در  ۱۰ماهه منتهي به دی ماه  ۱4۰۰مربوط به اضافه شدن اطالعای خالصه دفترکل دارایيها و بدهيهای بانک مهر اقتصاد به
اطالعای خالصه دفترکل دارایيها و بدهيهای بانک سپه (بهواسطه ادغام بانک های متعلق به نيروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد
آثار ومي است .عالوه بر این ،نرخ رشد نقدینگي در  ۱۲ماهه منتهي به دی ماه  ۱4۰۰به  ۳۹.8درصد رسيد که  ۲.۶واحد درصد از آن
مربوط به افزایش وشش آماری مذکور بوده است .به عباری دیگر در صوری عدم محاظ وشش آماری مذکور ،رشد نقدینگي در ایان
دیماه  ۱4۰۰نسبت به ایان سال  ۱۳۹۹معادل  ۲7.۱درصد و در  ۱۲ماهه منتهي به دیماه  ۱4۰۰معادل  ۳7.۲درصد ميبود.
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...تحليل بازار ول
تحليل :گزارش هاي بانک مرکزي از متغيرهاي پولي در دي ماه حکايت از آن دارد که با وجود کاهش در رشد متغيرهاي
مذکور ميزان رشد اين متغيرها نسبت به دو سه سال اخير هنوز در سطح بااليي قرار داشته که ميتواند براي نرخ تورم يک
تهديد جدي باشد ،ادامه رکورد شکني ميزان تزريق نقدينگي از سوي بانک مرکزي براي رفع عطش نقدينگي بانکها در
راستاي کنترل نرخ سود بين بانکي ميتواند يکي از متغيرهاي اصلي تهديد پايه پولي و افزايش نقدينگي در طي ماههاي
آتي باشد که در نهايت در افزايش سطح عمومي قيمتها زندگي مردم را تحت فشار قرار خواهد داد .براساس گزارشهاي
بانک مرکزي از عمليات بازار باز در آخرين مرحله ،بانک مرکزي براي مديريت نقدينگي بانکها در قالب توافق بازخريد به
ميزان  8۰هزار ميليارد تومان به بانکها تزريق نمود که باالترين ميزان تزريق از زمان اجراي اين سياست از سوي بانک
مرکزي است .با توجه به روزهاي پاياني سال که زمان سررسيد بيشتر سپرده هاي مدت دار بانکي مي باشد و همچنين
افزايش تقاضاي معامالتي پول بخاطر ايام عيد ،احتمال افزايش سهم منابع سيال در ترکيب منابع بانکي بيشتر شده و
مديريت نقدينگي در بانکها نسبت به ماههاي قبل سختر شده و نياز به نقدينگي را در آنها افزايش ميدهد به همين دليل
ممکن است تزريق نقدينگي از سوي بانک مرکزي در طي اين ماه افزايش يابد ،افزايش تزريق نقدينگي هم در مدت طوالني
منجر به افزايش پايه پولي خواهد شد ،افزايش سهم پول از نقدينگي در طي ماههاي اخير يکي از موارد تصديق اين موضوع
است،که انتظار بر اين است که در طي ماه هاي آتي اين روند ادامه داشته باشد ،با توجه به اينکه از متغيرهاي پولي بعنوان
يک شاخص پيشنگر براي تورم محسوب ميشوند لذا ميتوان گفت که ادامه اين روند ميتواند به تشديد نرخ تورم در
ماههاي آتي منجر شود.
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آمريکا برنده اصلي تحوالت بازار انرژي
واکنش بازار از طبيعي مایع ) (LNGبه اقدام آممان در تعليق خط مومه ازی نورد استری  ۲به دميل اقدامای اخير روسيه
در بحران اوکراین ،ضعيف بود و معامله ران همچنان منتظر تحری ها و تهييرای در جریان تیاری ماندند که ميتواند تاثير
بزر تری روی قيمتها بگذارد .به زارش ایسنا ،فعاميت بازار  LNGاز آنچه فعابنش انتظار داشتند ،آرامتر بود و معامله
ران به این حقيقت اشاره کردند که ابهام در خصو آینده خط مومه نورد استری  ۲ماهها وجود داشت .وبدیمير وتين،
رئيس جمهور روسيه دوشنبه هفته جاری استقالل دو منطقه در شرق اوکراین را به رسميت شناخت و به ارتش روسيه
دستور داد آنچه را که عمليای صلح مي خواند ،در این منطقه به اجرا بگذارند و به این ترتيب بحراني که غر نگران بود به
یک جنگ بزرگ تبدیل شود ،تشدید شد .آمری ا ،اتحادیه ارو ا ،انگليس ،استراميا ،کانادا و ژا ن روز سه شنبه اعالم کردند
بان ها و نخبگان روسي را هدف تحری قرار مي دهند .آممان ه خط مومه ازی نورد استری  ۲روسيه را در واکنش به ی ي از
بدترین بحرانهای امنيتي ارو ا در چند دهه ذشته متوقف کرد .یک معامله ر منطقه آتالنتيک فت :اکثر صادرکنند ان
LNGتنها معامالی نقدی را مي فروشند .وی با بيان این که همه منتظر تحری ها هستند ،خاطرنشان کرد نورد استری ۲
ميتواند دوباره به حيای بر ردد .بهای معامالی آوریل تي اف اف هلند روز سه شنبه در ساعای معامالی ارو ایي در 7۹.۳۰
یورو به ازای هر مگاوای ساعت شوده شد و بين  7۵.۳۰تا  8۱.4۰یورو معامله شد و نهایتا در  78.۶۶۰یورو به ازای هر
مگاوای ساعت بسته شد .افزایش قيمت معامالی از با توجه به وابستگي شدید ارو ا به از روسيه مي توانست شدیدتر باشد.
یک معامله دیگر به التس اظهار کرد :ارزیابي تاثير ميان مدی و بلند مدی تصمي اخير آممان برای متوقف کردن روژه خط
مومه نورد استری  ۲با روسيه دشوار است زیرا متحدان ارو ایي و آمری ا هنوز واکنش به اقدامای اخير روسيه را نهایي ن ردند
و احتماب تحری هایي را س از واکنش به دستور کرملين برای حضور نيروهای نظامي روسيه در مناطق مورد مناقشه اوکراین
اعالم خواهند کرد .این چامش واکنش نسبتا مالی بازار به اخبار را توضيح ميدهد .جریان تیاری نيز مورد توجه بازار قرار
رفته است .معامله ران اظهار کرد ا ر تحری ها شامل  LNGشود ،باید منتظر ماند که جریان از یامال به سمت شرق به
سوی چين حرکت کند .بر اساس زارش التس ،ا ر چه صحبتهای زیادی درباره درخواست آمری ا و اتحادیه ارو ا از
صادرکنند ان برای ارسال حی بيشتری  LNGبه ارو ا شنيده ميشود اما هنوز معلوم نيست این عرضه از سوی چه
کشورهایي انیام خواهد شد یا کدام ایانه ها در ارو ا فضای اضافي برای تبدیل  LNGبه از را دارند.
تحليل :در حال حاضر روسيه حدود يک سوم گاز و نفت خام وارداتي اتحاديه اروپا و به ويژه آلمان را تأمين
ميکند .سال گذشته ،روسيه حدود  128ميليارد مترمکعب گاز به اروپا پمپاژ کرد که بيش از  4۰درصد آن از
مسير اوکراين انتقال داده شد .گرچه تکميل خط لوله نورداستريم 2براي اقتصادهاي بزرگ اتحاديه اروپا مانند
آلمان و فرانسه ،گاز طبيعي فراوان و مقرون به صرفه فراهم مينمايد؛ اما برخي تحليلگران معتقدند اين عرضه
گاز قابل اعتماد نبوده و با ايجاد وابستگي فزاينده اروپا به خطوط لوله روسيه ،به عنوان اهرمي قوي در سياست
خارجي کرملين عمل خواهدکرد .وابستگي فزاينده اروپا به گاز روسيه در اين شرايط در ميان مدت به نفع
آمريکا خواهد بود .در بازار گاز شاهد افزايش نقش روز افزون آمريکا هستيم .سال گذشته شرکتهاي آمريکايي
با چينيها قراردادهاي تامين الانجي بلندمدت چشمگيري را امضا کردند که تامينکنندگان آمريکايي را به
همکاريهاي مشابه بيشتري ترغيب کرده است .از سوي ديگر تامين مالي پروژههاي گاز طبيعي مايع براي
شرکتهاي آمريکايي در ماههاي اخير و با باال گرفتن بحران و افزايش قيمتها بسيار تسهيل شده است .بسياري

گزارش اقتصادي سياسي | شرکت مطالعات اقتصادي آريا سهم 15

...مروری بر مه ترین اخبار و تحليل های اقتصادی هفته
از تحليلگران بر اين باورند که با ادامه روند کنوني ،آمريکاييها برنده بزرگ بحران گازي که جهان را درنورديده
است ،خواهند بود .جهش صادرات گاز طبيعي مايع (ال ان جي) از اياالت متحده در سال  2۰16آغاز شد و تنها
طي  6سال اين کشور در دسامبر گذشته از قطر و استراليا پيشي گرفت و خود را براي نخستين بار به عنوان
بزرگترين صادرکننده ال ان جي مطر کرد .البته پيشبيني اداره اطالعات انرژي حاکيست که اين کشور تا
پايان سال  2۰22خود را به عنوان بزرگترين صادرکننده گاز طبيعي مايع در جهان تثبيت خواهد کرد .مطابق
اين پيشبيني ،صادرات گاز طبيعي مايع اياالت متحده در سال  2۰22به  11.5ميليارد فوت مکعب در روز خواهد
رسيد که جوابگوي  22درصد از تقاضاي جهاني در سال آينده ميالدي خواهد بود .بدين ترتيب ،به لطف انقالب
رخ داده در توليد گاز شيل ،آمريکا در بازار گاز نيز قدرت نمايي ميکند .توليد گاز آمريکا در يک دهه گذشته
تقريبا  7۰درصد افزايش يافته و اين کشور را از وارد کننده به صادرکننده اين منبع انرژي بدل کرده است .بدين
ترتيب زير سايه افزايش تنش ميان غرب و روسيه ،آمار رسمي نشان ميدهد که حدود نيمي از حجم رکورد
صادرات ال ان جيِ اياالت متحده که در ماه دسامبر  2۰21ثبت شده ،راهي اروپا شده و صادرات آمريکا به اروپا
در مقايسه با اوايل سال  2۰21حدود  37درصد افزايش يافته است .البته ال ان جي حدود  26درصد از گاز
طبيعي وارداتي اتحاديه اروپا و بريتانيا را تشکيل ميدهد ولي با توجه به اين که اکثر تبادالت گاز طبيعي مايع
در جهان بر پايه عقد قراردادهاي بلندمدت انجام ميشود ،فتح بازارهاي تازه ميتواند مدتها ماندگار باشد.
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عقب نشيني نفت برنت از مرز  1۰۰دالر
قيمت نفت برنت که روز ذشته تحت تاثير وخامت بحران يرامون اوکراین تا مرز  ۹۹دبر و  ۵۰سنت در هر بش ه صعود
کرده بود ،در معامالی روز چهارشنبه بازار جهاني نزدیک به بابترین رکورد هفت سال اخير معامله شد .بهای نفت برنت ۳۰
سنت معادل  ۰.۳درصد افزایش یافت و به  ۹7دبر و  ۱4سنت در هر بش ه رسيد .بهای معامالی وست تگزاس اینترمدیت
آمری ا با  ۳۰سنت معادل  ۰.۳درصد افزایش ،به  ۹۲دبر و  ۲۱سنت در هر بش ه رسيد در حامي که روز سه شنبه تا مرز ۹۶
دبر صعود کرده بود .چش انداز باز شت نفت ایران به بازار در صوری احيای توافق هسته ای ،رشد قيمتها را محدود کرده
است .واندانا هری ،موسس شرکت تحليلي واندا اینسایتس در این باره فت :متحدان ناتو از برخي از اقدامای تنبيهي برای
حفظ قدری چانه زني خودداری کرده اند که به معنای باز ماندن در به روز دیپلماسي است .توافق هسته ای ایران همچنان
یک احتمال باقي مانده است .این دو عامل باعث شده اند نفت در بازه معامالتي محدودی بماند و مانع صعود نفت برنت به
 ۱۰۰دبر شده اند.
تحليل :اخبار افزايش عرضه هاي نفت از سوي ايران در اين مقطع بيشتر در حکم اصال در يک روند صعودي
عمل کرده است .مقايسه نقش ايران و روسيه در بازار نفت نشان ميدهد در اين مقطع تاثير غالب و تعيين کننده
از سمت روسيه است تا ايران .روسيه روزانه بيش از 1۰ميليون بشکه معادل 1۰درصد از نفت جهان را توليد مي
کند .از اين رو درصورتي که تحريمها به اختالل در عرضه نفت روسيه منجر شود ،طبيعتا شوک قيمتي در بازار
نفت رخ خواهد داد .اين در حالي است که نفتي که ايران در مخازن ذخيره سازي و روي کشتي ها گذاشته و مي
تواند به سرعت روانه بازارها تقريبا  85ميليون بشکه است که با توجه به تقاضاي  1۰۰ميليون بشکه اي روزانه
نفت در بازارهاي جهاني عدد چندان بزرگي محسوب نمي شود .همچنين در صورت پايان تحريمها ،ايران مي
تواند توليد خود را در ماه آوريل يا مي  5۰۰هزار بشکه و تا پايان سال  1.3ميليون بشکه در روز افزايش دهد که
با توجه به پيش بيني هاي کسري  3تا  5ميليون بشکه اي روزانه در بازار بيشتر مي توان گفت جا براي ايران در
بازار نفت در اين مقطع باز است تا اينکه بتوان گفت عرضه هاي ايران بتواند پوشش ريسک هاي فعلي را بدهد.
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نظرسنجي هفتگي کيتکو :ادامه صعود قيمت طال
در نظرسنیي این هفته احساسای در ميان هر دو تحليلگران و سرمایه ذاران صعودی بود .تهدید یک جنگ احتمامي در
ارو ای شرقي و ترس از این ه بانک های مرکزی نتوانند تورم را مهار کنند ،قيمت طال را به  ۱۹۰۰دبر در هر اونس رسانده
است که بابترین ميزان در  8ماه ذشته است .احساسای صعودی نشان مي دهد که قيمت مي تواند در کوتاه مدی رشد
بيشتری را نيز تیربه کند .آخرین نظرسنیي هفتگي طالی کيت و نيوز نشان مي دهد که اکثریت قابل توجهي از تحليلگران
بازار و سرمایه ذاران خرد در کوتاه مدی نسبت به طال تمایل دارند .در حامي که نگراني هایي وجود دارد که کاهش تنش
بين ایابی متحده و روسيه ميتواند تقاضای طال را کاهش دهد ،تحليلگران خاطر نشان مي کنند که طال در روند نزومي به
خوبي حمایت مي شود .این هفته  ۱8تحليلگر وال استریت در نظرسنیي طالی کيت و نيوز شرکت کردند .از ميان شرکت
کنند ان ۱۳ ،نفر یا  7۲درصد خواستار افزایش قيمت طال شدند .سه تحليلگر معادل  ۲۲درصد خواستار کاهش قيمت طال
شدند و یک تحليلگر یا  ۵درصد نسبت به طال در کوتاه مدی بي طرف بود .همچنين  8۶4رای در نظرسنیي ميان سرمایه
ذاران به دست آمد .از این تعداد ۵۶4 ،نفر یا  ۶۵درصد به دنبال افزایش قيمت طال در هفته يش رو بودند ۱۹۶ .نفر دیگر
یا  ۲۳درصد بر روی طال نزومي هستند و  ۱۰4رای دهنده یا  ۱۲درصد در کوتاه مدی بي طرف بودند.

تحليل :خريداران در بازار طال به دنبال صعود به باالي باالترين سطح ژوئن سال  2۰21در عدد  1917دالر هستند
که به عنوان سطح مقاومت کليدي در بازار طال عمل مي کند .براي صعود از اين عدد فلز زرد نياز دارد تا ابتدا از
مقاومت  1914دالري عبور کند که باالترين قيمت هفته گذشته به شمار مي رود .عبور از سطح  1917دالري نيز
مي تواند طال را با مقاومت  192۰دالري رو به رو کند که هرگونه افزايش بيشتر را به چالش خواهد کشيد .الزم به
ذکر است 2۰۰۰دالر باالترين قيمت طالي جهاني بوده است که در اوايل همهگيري کرونا و همزمان با نگراني از
بروز تورم آينده به دليل سياستهاي انبساطي بانکهاي مرکزي ثبت شد .از طرف ديگر در شرايط نزولي طال
ابتدا در نقطه  189۰دالري پشتيباني مي شود .هرگونه افت بيشتر مي تواند قيمت طال را به نقطه  1887دالري
برساند.
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طر دولت براي تحول صنعت خودرو با اتکا بر صنعت چين
در ي موانع و دستاندازهای رشد کمي و کيفي صنعت خودرو ،نهاد ریاستجمهوری اقدام به تهيه طرحي با عنوان
«ساماندهي صنعت خودرو به سوی يشتازی» کرده است .تهيهکننده اوب ساختار هزینه شرکتهای خودروساز را نشانگر
ناکارآمدی خودروسازان خوانده و از سوی دیگر خواستار وساطت شورای هماهنگي سران قوا برای جایگزین کردن بورس
خودرو به جای قيمت ذاری دستوری شده است .نهاد ریاست جمهوری در این طرح ،به ارائه ۵سوال در ارتباط با مسائل
کالن صنعت خودرو رداخته و در ادامه نيز در  4ام رسشهای مذکور را اسخ داده است« .طرح ساماندهي صنعت خودرو؛
به سوی يشتازی» با نگاهي متفاوی به مسائل کالن صنعت خودرو نگریسته و همين نگاه متفاوی نيز سبب شده راهحلهای
ارائه شده نيز به نوعي تاز ي داشته باشد .در این ميان برخي يشنهادها در با آینده صنعت خودرو یا مام يت شرکتهای
خودروساز ،متفاوی و برجستهتر از باقي نظرای ارائه شده است .در ميان ن ای برجسته «طرح ساماندهي صنعت خودرو؛ به
سوی يشتازی» آنچه بيش از همه جلب توجه ميکند ترکيب سهامداری است که برای ی ي از دو خودروساز بزرگ کشور
چيده شده است .آنطور که در این طرح يشنهاد شده ۵صندمي هيایمدیره در این شرکت به ونهای تقسي شود که
سازمان سترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با توجه به دارا بودن سه ۵درصدی از سهام این خودروساز ،یک صندمي را
در هيایمدیره در اختيار بگيرد .یک قطعهساز بزرگ نيز با توجه به سهمي که از میموع سهام این خودروساز در اختيار دارد
ميتواند یک صندمي از هيایمدیره را تصاحب کند .ن ته قابلتوجه وا ذاری دو صندمي از میموع  ۵صندمي مدیریتي به دو
نهاد امنيتي کشور است .صندمي آخر نيز متعلق به کنسرسيومي از فعابن صنعت خودرو است .این طرح برای کاهش تصدی
ری دومت در صنعت خودرو مورد تاکيد واقع شده است.
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...مروری بر مه ترین اخبار و تحليل های اقتصادی هفته
تحليل :در طر پيشنهادي نهاد رياست جمهوري ،با توجه به سند  25ساله همکاري با چين حساب ويژهاي بر
همکاري با اين کشور بزرگ آسيايي براي انتقال دانش و تکنولوژي در ارتباط با خودروهاي الکتريکي و باتري
شده است .از اين سند نيز مي توان فهميد دولت حساب ويژه اي روي سند  25ساله باز کرده است و همچنين
سرنوشت صنعت خودرو به سرانجام اين سند همکاري بستگي دارد و مي توان گفت منتظر تاثيرات برجام و
بازگشت شرکاي اروپايي نبايد بود .عالوه بر اين مي توان از نقش مپنا فهميد بايد منتظر ورود اين بنگاه به
صنعت خودروسازي به صورت فعال بود.

2۰
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...مروری بر مه ترین اخبار و تحليل های اقتصادی هفته
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...مروری بر مه ترین اخبار و تحليل های اقتصادی هفته
رسيدن نرخ بهره بين بانکي به هسته سخت
بر زاری بازار باز با هدف کنترل نرخ بهره در هفته های اخير مسير بسط ول را صعودی کرده و بانک مرکزی با کاهش نرخ
سود در آن بازار سعي دارد تا نرخ سود بين بان ي را کاهش دهد .در بازار بين بان ي بانک های دارای کسری به سراغ
نهادهای مامي دارای مازاد رفته و اقدام به قرن ول از این نهادها مي کنند .نرخ سود قرن دهي در این بازارها به صوری
توافقي بوده و به صوری هفتگي تهيير مي کند .زماني که بانک مرکزی بسط ول در بازار باز را به سطح بابیي مي رساند و
نرخ سود آن را در کف قرار مي دهد بنابراین منابع در بازار شبانه کمتر شده و در نهایت نرخ سود بين بان ي نيز کاهش قابل
توجه يدا خواهد کرد  .در همين رابطه این نرخ در هفته منتهي به  ۲8بهمن ماه با  ۰.۰۵واحد درصد کاهش در مقایسه با
هفته ذشته به  ۲۰.۲۶درصد رسيد که کمترین سطح هفتگي نرخ سود در  4ماه اخير است.
تحليل :نرخ بهره بين بانکي از  21درصد در آذرماه روند کاهشي داشته است و در نهايت در هفته گذشته به
 2۰.26درصد رسيد .متغيرهاي نقدينگي و کليت بازار پول نشان ميدهد بانک مرکزي توقف سياست هاي
انبساطي را در دستور کار قرار داده است و کاهش بيشتر از اين مستلزم انبساط بيشتر پولي است که با اهداف
تورمي مغاير خواهد بود .طبق آخرين گزارش بانک مرکزي از بازار پول رشد نقطهبهنقطه نقدينگي روند کاهشي
خود در ماههاي اخير را حفظ کرده و به سطح 39/8درصد رسيده است .همچنين آمارهاي مربوط به رشد ماهانه
نقدينگي حاکي از آن است که در ديماه نقدينگي يکي از پايينترين رشدها طي دو سال اخير را به ثبت رسانده
است .روند کاهشي سرعت رشد نقدينگي که از انتهاي تابستان آغاز شده است در دي ماه ادامه يافته و اين
شاخص به زير سطح 4۰درصد وارد شده است.
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دبر ،طال و دبر نقدی در بازار داخلي

تحليل و يش بيني شاخ
شاخص دالر

شاخ دبر بعد از این ه در هفته های قبل تا  ۹۶.4واحد رشد داشت با واکنش منفي روبرو شده است و در این روزها ه زیر این منطقه باقي
مانده و ا ر خصوصا زیر  ۹۵.۵واحد ه تثبيت شود مي تواند اصالح در کوتاه مدی و شاید ميان مدی داشته باشد .در آنصوری زیر  ۹4.۵واحد را
ه خواهد دید.
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طال GOLD:
قيمت طال در حرکت مثبتي که در این دو سه هفته تیربه کرده بود موفق شد تا به مقاومت بهار امسال رسيد و بعد از معامله در بابی سطح ۱۹۰۰
دبر واکنش منفي نشان داد و بعيد نيست در کوتاه مدی ه به این شرایط اصالحي ادامه دهد ومي روند مثبت برای ميان مدی همچنان برقرار مي
ماند و شاید دوباره از منطقه ی ۱8۵۰دبر شرایط مثبت جدیدی را شروع کند.
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دالر نقدي
قيمت دبر تا زیر  ۲۵۵۰۰تومان ه افت داشت و بعد از آن در این روزها شاهد واکنش مثبت هستي که بعيد نيست در حال کف سازی باشد .به
هر حال هنوز تایيدی برای اتمام شرایط نزومي رخ نداده است و هنوز وزن واه های منفي بيشتر مي باشد ومي مم ن است که کف سازی دبر در
هفته های بعد ه ادامه یابد و نهایتا روند نزوميش به اتمام رسد.
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رویدادهای آینده
مجموعهاي از اطالعات ،دادهها ،خبرها ،رويدادها و پيشبينيهايي که در هفتهي آينده با ان روبهرو خواهيد شد و بر مبناي آن ميتوانيد
تصميمگيريهاي استراتژيک خود را تغيير دهيد يا بهبود بخشيد .مبناي اين دستهبنديها ،شرايط کلي موجود است و تالش ميشود تا به
جاي پيشبيني ،تحليل الزم به تصميمگيران و مديران ارايه شود.
مهم ترين رويدادهاي آينده منتشر شده در اخبار اين هفته
رويدادهاي سياسي
عنوان رويداد يا خبر
ومتي و از قول دو منبع آ اه:اميرعبداملهيان و وزرای خارجه سه کشور ارو ایي طي چند روز آینده به وین مي روند.
وزاری امورخارجه :سفر اميرعبدامهيان به آفریقا در روزهای آینده.
اعالم تاریخ نهایي توافق هسته ای
رويدادهاي مهم حوزه اقتصادکالن (بازار پول ،بازار سرمايه ،بودجه و )...
عنوان رويداد يا خبر
انتشار نرخ بهره بين بان ي در اومين روز هفته و انتظار ثبای در محدوده های فعلي( ۲۰.۲۶درصد).
نزدیک شدن به روزهای ایاني سال و کاهش تقاضای سنتي ارز ناشي از بسته شدن معامله ران کالن ارزی به منظور بررسي ایان سال.
اییاد مرکز تیاری ایران در دوحه تا راه اندازی اومين کار و و حمل هوایي بار.
در دستور کار میلس قرار رفتن طرح توقف تهيير ساعت رسمي کشور در روزهای آینده.
ادامه کاهش نرخ سود در سررسيد های بلندمدی اخزا.
تص مي
تصمي

يری ورازی صمت درباره عوارن صادراتي مواد معدني در دو هفته آینده.
يری میلس در خصو

ارز  4۲۰۰توماني بودجه.

انتشار اخبار مثبت سياسي و واکنش بازار ارز به حمایت  ۲۶هزار توماني دبر.
ششمين نمایشگاه اختصاصي ایران در دوشنبه تاجي ستان از  7اسفندماه.
ادامه چش انداز افزایشي قيمت شمش و ميلگرد در بازارا فلزای با توجه به قيمت های جهاني.
سفر هيای های سرمایه ذاری قطری به ایران در یک ماه آینده.
ادامه انتظارای کاهشي در بازار خودرو همراه با کاهش قيمتها در بازار ارز.
تعيين ميزان انتشار اوراق در بودجه  ۱4۰۱تا سقف  ۱۰۰هزار ميليارد تومان.
نفت؛ قيمت  ۱۰۰دبری را مي ش ند
ریزش بازارهای مامي
بورس تهران رکورد دیگری در سقوط را جابه جا خواهد کرد
تقویت اندک بهای دبر در تهران
رويدادهاي مهم اقتصاد و تحوالت منقطقه و روابط جهاني
عنوان رويداد يا خبر
افزایش تنش ها در شراق ارو ا و تشدید تحری های روسيه از سوی اتحادیه ارو ا و آمری ا و تاثيرای آن بر بازار انرژی از جمله نفت.
نظرسنیي این هفته کيت و :چش انداز افزایشي قيمت طال در هفته جاری و واکنش طالی جهاني با عبور از محدوده مقاومتي  ۱۹۳۰دبر.
چش انداز نزومي بازار در بازار رمز ارز در صوری تداوم ریسک های وقوع جنگ نظامي بين روسيه و اوکراین.
آژانس بين اممللي انرژی :چش انداز افزایشي مصرف و قيمت زغال سنگ.
تصمي عیيب دومت انگليس؛ ایان هر ونه محدودیت های کرونا در انگليس
افزایش انتظارای نرخ بهره ای جهاني با افزایش نرخ بازدهي اوراق استراميا و نيوزیلندو
ورود نيروهای ارتش روسيه به شرق اوکراین
اعالم تحری های شدید و شدیدتر عليه وتين و روسيه
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