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 تحليل سياسي 

 

 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 "

 "هيچ چيز توافق نشده است.نشده باشد، انگار بر سر 

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؟

ا هو  آنگونه که از خبرها بر مي آید، ایران همچنان حاضر نيست بر سر موضوعای خارج از برجام  فتگوو کنود و آمری وا و ارو و

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. 

م بوه تنهوایي ایون قودری را دارنود کوه کول رونود در کنار این سوال اساسي، موضوعای کليدی دیگری ه  هستند که هر کودا

مذاکرای را مختل کنند، از خواست ایران برای ارائه تضومين از سووی واشونگتن  رفتوه توا مهوو هموه تحریمهوای هسوته ای و 

با در نظر  رفتن این فرضهای سخت، چرا همه بوه احيوای ایون  يموان بوين اممللوي  ه ای  يش از احيای دوباره برجام.غيرهست

 ميدوار هستند؟ ا

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 

دارد. اسرایيل تالش دارد تا مانع از توافق شود و کشورهای عربي ه  نميدانند که احيای توافق هسته ای بيشتر بوه مورد آمری ا 

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 

 سود آنهاست اما آنها نيز باید به ف ر منافع خود باشند.  ها نيز ميدانند که احيای برجام بيشتر به

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 

دارنود  هو  منوافع اوضاع نگاه کني ، خواهي  دید که اغلب کشورهای در ير در این زمينه، همزمان ه  منافع مشترک با برخي 

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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 خود را بيرون کشيدگال تيز سرانجام پوتين چن

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 

ا ور  ووتين همچنين  فتي  کوه سپس مهره خود را حرکت ميدهد.  منافع و هزینه های آن حرکت را  يش بيني خواهد کرد و

آمری ا و متحدان ارو ایي اش هزینه زیادی برایش نخواهد داشت، قطعوا بورای تیزیوه اکوراین  وام  احساس کند که تحریمهای

نشين اکوراین بويش  خواهد برداشت. به نظر ميرسد که  وتين تقریبا به این نتيیه رسيده است که منافع تصرف استانهای روس

 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 

 دشوار نيست. کشف علت آن اصالکه امبته ا را به رسميت شناختند ایامته

ی ت اکراین را تصرف کورد و احتمواب بوه زوداین دو ایام حفظ صلح و نیای جان روس تباران؛ به عباری ساده تر  وتين به بهانه

این دو ایامت از  وتين برای امحاق به فدراسيون روسيه خواهي  بود. نهایتا میلس روسيه بوه  شاهد درخواست رهبران روس تبار

 این امحاق رای خواهد داد و  وتين نيز رسما امحاق این دو ایامت را کليد خواهد زد. 

جود دارد: ام ان دارد که روسها با وجود آن ه از عدم واکنش نظامي آمری وا و ارو وا اطمينوان دارنود، اما هنوز ه  یک احتمال و

ای بزم از بایدن  ير و این اقدام را صرفا برای افزایش قدری چانه زني خود در مقابل غر  انیام داده باشند و  س از اخذ امتياز

 ، نيروهایش را عقب ب شد. ک  حوصله

به نظر ميرسد که این تضاد اییاد شده در ارو ا به سود ایران باشد؛ آنه  در زماني که تهوران و کشوورهای غربوي هر چه هست؛ 

 منازعای هستند.در ير مذاکرای نفس  ير بر سر احيای برجام در چندصدکيلومتری 
 

 توافق يهفته 

 يبه امضا م 1401دن نوروز يش از فرا رسين که توافق پيدرباره ا« يل هفتگيتحل»ن يشيپ يها ينيش بيد که پيآ يبه نظر م

هستند  يتفاهمنامه ا يامضا يعضور برجام، در حال آماده شدن برا يخارجه کشورها يت به خود گرفته. وزرايرسد، رنگ واقع

طرف  يتوان گفت، اگر همه  يانجامد و م يم يتوافق اتم يموردها يتمام يايک ساله، به احير شش ماهه تا يک مسيکه در 

م ها، به يآن از تحر يت هايران و معافيا يهسته ا يت هايخ، فعالين تاريگر در هميک سال ديقن يبند باشند، دقيها به آن پا

که هم  يتوافق هسته ا يايشدن برجام. خبر بزرگ اح ييدر آغاز اجرا يعنيش قرار داشت؛ يسال پ 7رسد که  يم ينقطه ا

نگ يک دوپيد ين قرار خواهد گرفت اما شاياوکرا ي، تحت الشعاع مساله ين، احتمالن از منظر جهانيزمان است با جنگ اوکرا

، به حال احتضار افتاده يفرشد من يکه از شدت فقر منابع و رکوردها 1401ران در سال ياقتصاد ا يباشد برا يار موقتيبس

 اقتصاد ما نخواهد بود. يميو دا ينگ، درمان مشکالت ساختارين دوپياست. هرچند ا
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 ک راهيآغاز  يدر لحظه 

 کي/  است انجام حال در مختلف يها قالب در فشرده يها يزنيرا نيو يگفتگوها يانيپا مرحله در: نيو در هيروس ريسف

 مذاکرات در يمهم اريبس اما اندک موضوعات: انيرعبداللهيام/  داشتم يياروپا کشور سه همکاران با هدفمند و ديمف جلسه

 دو قول از کويولت/ پ ميکرد افتيدر را اميپ نيا عراق، قيطر از / کرده يآمادگ اعالم وگوگفت يبرا اضير/  مانده يباق نيو

 برجام ياياح يبرا مشترک ونيسيکم/  روند يم نيو به يياروپا کشور سه خارجه يوزرا و انيرعبداللهيام آگاه: منبع

 پس ينفت يهاميتحر/  شود اياح برجام ندهيآ روز دو يط است ممکن خود: منابع قول از ژورنال تياستر والشود /  يبرگزارم

 ميتحر رفع دنبال به يرانيا کنندگان مذاکره/  ست؟يچ ماندهيباق اختالفات/  شونديم لغو رانيا ياهسته يهاگام برداشتن از

 ترزيرو هستند / يخارج يستيترور يها سازمان فهرست از ياسالم انقالب پاسداران سپاه نام خروج و يا خامنه يعل اهلل تيآ

 کا،يآمر و رانيا نيب انيزندان تبادل درباره: زادهبيخط / شد خواهند آزاد ييکايامر يزندان ۶ اي ۵: يرانيا مقام کي قول از

 – تهران مذاکرات تيوضع از «العرب» گزارش /  است يريگ ميتصم زمان: مذاکرات در ايتانيبر ندهينما/  ميداشت يتفاهمات

 .رديگ ينم نظر در را يسعود منافع ن،يو مذاکرات در کايآمر که شده قانع عربستان :اضير

 

که  يسفر يخبرنگاران شان را براان به چند رسانه خبر داده که نام يرعبداللهيند که اميگو يمنابع ما مل: يتحل

 ين معناست که سفر آتين خبر موثق به ايانجامد، به وزارت خارجه اعالم کنند. ا ين ميبه اعالم توافق و

د ين روزها و شايشود. در ا ي، انجام ميادگاري يکردن توافق و گرفتن عکس ها ييان با هدف نهايرعبداللهيام

آخر است که اتفاقن  يازهايگر بر سر گرفتن امتيک دين بر يطرف يهان دوئل يآخر يآخر، لحظه  يساعت ها

 خواهد شد. ييا با آن ها اما کار نهايده. بدون آن ها و يش کشيرا پ يمهم يازهايران بحث امتيا

 

 نترنت؟يان ايپا

 انت:يص طرح مشترک ونيسيکم سيي/ ر رساندند بيتصو به را طرح نيا اتيکل موافق يرا 1۸ با انتيص ونيسيکم يعضاا

 که کند ليتحم ما به دينبا رسانه/  رنديبپذ را ما يها ارزش و نيقوان ديبا رانيا در تيفعال يبرا ييکايمرآ و يخارج يها غول

 دولت: يسيي/ ر شود يم ادهيپ رانيا در انتيص طرح هيعل ييکايامر کي يها کيتاکت تمام/  ميکن اتخاذ را يميتصم چه

، ياجتماع يدرشبکه ها يد مخالفت هايباشد / در پس موج شد مردم ارياخت در پرسرعت و تيفيک با نترنتيا دارد ديتاک

بازگردانده  يعلن صحن به ،يمجاز يفضا از انتيص خواستند تا طرح سهيرئ تايه از يانامه در مجلس ندگانينما از نفر 1۳0

 ندهينمات يي/ تو دانست اعتبار فاقد را انتيص طرح اتيکل يبرا ونيسيکم «يريگيرا» مجلس نيقوان معاونت شود /

 :انتيص طرح مشترک ونيسيکم ريدب /  ستين رشيپذ قابل و راديا يدارا يقانون لحاظ ازته ين کميا يريگيرا :مرودشت

 کردن يارسانه/  است ونيسيکم با ميتصم صد تا صفرندارد /  ما کار روند در يريتاث انتيص مصوبه هيعل نيقوان معاونت نامه

 طرح ونيسيکم سيرئ/  مانديم تمسکو ديبا ماه ۶ تا حداقل طرح شد،يم رد اتيکل اگر/  نبود يجالب چندان کار نامه نيا

ک ي/  نبود يرقانونيغ ما يريگ يرا/  است يارسانه خباثت و طنتيش مزه، يب يشوخ کي انتيص طرح يکل ابطال :انتيص

 يهاشنهاديپ به حواسمان ما/  کردند يريگميتصم انتيص طرح يبرا قهيدق 4۵ در و اندداده امکيپ ما به: مجلس ندهينما

 مرکز گزارش هنوز/  ميکن يريگميتصم تياهم نيا با يطرح يبرا قهيدق 4۵ در ميتوانينم است؛ قيتلف گزارش و بودجه

 .است يزيچ چه به راجع ميدانينم يحت و نخوانده هم را هاپژوهش
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 يده و طرحيپوشاندن لباس قانون به ا يک ابزار برايشود، مجلس تنها  يگرفته نمم در مجلس يتصمل: يتحل

به  يو سراسر يبه شکل رسم 98شد و در آبان  يه نظام دنبال ميعال يش در دستگاه هايپ ياست که از سال ها

پلتفرم  ک بهيت ترافينترنت، هدايکردن ا يک معناست؛ قطره چکانيانت، به يص ياجرا گذاشته شد. طرح کنون

کنند تا  ير فشار تالش ميدر مجلس ز ينترنت. هرچند برخيا يت کنار گذاشتن رسميو در نها يناامن داخل يها

 ندارد. يينها يبر اراده  ين روندها، اثريطرح را بازگردانند اما ا

 

 جنگ يآغاز رسم

/  ندارد وجود گريد نسکيم صلح توافق: نيپوت ريميوالد/  شناخت تيرسم به را لوهانسک و دونتسک استقالل نيپوت

 «خلق يجمهور» تيحاکم و استقالل يفور شناختن تيرسم به: شديم گرفته شيپ هامدت ديبا که رميگ يم را يميتصم

 يپهپادها/  هستند نشاندهدست ميرژ کي ها آن/  است شده ليتبد کايآمر مستعمره به نياوکرا/  لوهانسک و دونتسک

 ديتهد شود، ناتو از يعضو نياوکرا اگر/  کننديم استفاده هيروس از يجاسوس يبرا نياوکرا خاک از مدام زين ييکايآمر

 توسط قيدق زبان به است، شده نهاده بنا هيروس توسط کامل طوربه مدرن نياوکرا/  بود خواهد هيروس هيعل ميمستق

 ديخواست ينم شما /نداشت وجود ينياوکرا هرگز آن، از شيپ و است نيلن ن،ياوکرا معمار/  هيروس ستيکمون يهاکيبلشو

 نقل به ترزيداد / رو را نياوکرا شرق به هيروس ارتش ورود دستور نيد / پوتيبساز دشمن ما از دينبود مجبور اما م،يباش دوست

 و شهر يورد در تانک فروند شدند / پنج دونتسک شهر وارد تانک شامل ،ينظام يخودروها از ييهاستون :ينيع شاهدان از

 چيه به را يزيچ چيه/  ميترس ينم ما: نياوکرا جمهورسيرئاست /  شده دهيد دونتسک شهر داخل در زين تانک فروند دو

 که ميبدان است مهم يليخ/  ميهست مان متحدان يسو از يتيحما موثر و حيصر اقدامات ازمندين ما/  ميکن ينم ميتسل کس

 را هيروس با روابط/  بترساند را هيروس ونيفدراس حرف با خواهد يم فقط يکس چه و ماست يواقع کيشر و دوست يکس چه

 ريجماه اتحاد ياياح يسو به يگريد گام نيا: نياوکرا دفاع ريوز/  ديکن وضع حاال نيهم را ها ميتحر/  ميکن يم قطع

 هيروس بر را يا تازه يها ميتحر دنيبا/  است آزاد جهان گرفتن گروگان يبرا تالش مسکو، تکارانهيجنا رفتار/  ست يشورو

 ساده، زبان به/  شود يم وضع نياوکرا به هيروس حمله شروع ليدل به ما ديشد يها ميتحر: دنيبا يسخنران/  کرد اعمال

/  ميهست هيروس بزرگ يمال نهاد دو کامل انسداد درحال/  دارديبرم را نياوکرا از يبزرگ بخش که کرد اعالم يتازگ به هيروس

 ازمندين و يالملل نيب نيقوان فاحش نقض ه،يروس رفتار/  ميا کرده کوتاه غرب يمال نيتام نظام از را هيروس دولت دست ما

 در کايآمر شهروندان توسط ديجد يمال نيتام و تجارت ،يگذار هيسرما هرگونه/  است يجهان جامعه يسو از قاطعانه يواکنش

 با/  شد خواهد ميتحر کند، تيفعال هيناح دو نيا در شود معلوم که يکس هر/  است ممنوع را لوهانسک و دونتسک هيناح دو

 ريميوالد يادعاها از دينبا ما/  رفت نخواهد جلو ۲ مياستر نورد يگاز لوله خط پروژه ميشو مطمئن تا کرد ميخواه کار آلمان

 سيبور/  کرد خواهند دفاع خود خاک وجب به وجب از ناتو در متحدانش و کايآمر/  ميشو گمراه نياوکرا درباره نيپوت

 شانه به شانه ايتانيبر/  ميکن آماده مدتيطوالن بحران کي يبرا را خودمان ديبا/  بماند ناکام يستيبا نيپوت طرح: جانسون

 را چکسيه ها آن/  شود معطوف مانينياوکرا شجاع دوستان به ديبا ما افکار/  شد خواهد روبرو چالش نيا با متحدانش

 رفتار/  است کرده نقض را صلح توافقات آشکارا نيپوت/  خواهندينم يآزاد و صلح در يزندگ جز يزيچ و کنندينم ديتهد

 از درصد ۳ تنها اکنون/  ميده کاهش يتوجه قابل زانيم به را هيروس گاز به خود يوابستگ مياتوانسته/  است آور شرم ن،يپوت

 از اروپا در جنگ نيبزرگتر يبرا هيروس/  بود خواهد ديشد هيروس هيعل ايتانيبر يهاميتحر/  شوديم نيتام هيروس از ما گاز

  اعزام دستور: ترودو/  ابدي ادامه تواندينم ۲ مياستر نورد لوله خط: آلمان صدراعظم/  کشديم نقشه دوم يجهان جنگ زمان
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 با و شدت به را هيروس رياخ اقدام 7 گروه يکشورها رهبران/  کنميم صادر را منطقه به کانادا مسلح يروهاين عضو 4۶0 تا

 شهيهم هايياياسترال/  است قلدران و اوباش و اراذل رفتار مانند مسکو رفتار: اياسترال ريوزنخست/  کردند محکوم کامل اتحاد

 ساعت ۲4 ظرف کامل تهاجم/  ستاديا ميخواه هيروس مقابل در خود يشرکا همه همراه به ما/  ستنديايم قلدرها مقابل در

 تيتمام که است يميتصم هرگونه مخالف هيترک: اوکراين جمهورسيرئ با يتلفن تماس در اردوغان/  شد خواهد آغاز ندهيآ

 نينخست کانادا، / داد قرار ميتحر هدف را هيروس يدوما مجلس ندهينما ۳۵1 اروپا هياتحاد/  دهد قرار هدف را نياوکرا يارض

 دولت قرضه اوراق ديخر در شهروندانش مشارکت گونه هر کانادا/  کرد اعالم را هيروس هيعل خود دولت ياقتصاد يهاميتحر

 تحت يروس بانک دو هيعل ييهاميتحر/  گرفتند قرار ميتحر تحت هيروس پارلمان ياعضا و نيپوت دولت/  کرد ممنوع هيروس

 قرضه اوراق انتشار از را هيروس ويتوک/  وستنديپ کانادا به مسکو ميتحر در زين اياسترال و ژاپن / شود يم اعمال دولت تيحما

 يا حمله هيروس: کايآمر خارجه ريوز/  فراخواندند هيروس از را خود رانيسف لنديوزين و اياسترالاست /  کرده منع ژاپن در

 يکشورها هلند، ا،يتانيبر دفاع يوزرا مشترک يخبر کنفرانس/  است کرده نياوکرا يارض تيتمام و يمل تيحاکم به واضح

/  ميدار چنته در را يا سابقه يب يها ميتحر: ايتانيبر دفاع ريوز/  است ريناپذهيتوج ياقدام: اروپا شمال يکشورها و کيبالت

 خارجه وزارت يسخنگو/  شد خواهد انجام کيبالت يايدر در ما يکشورها ياعزام يروهاين شرکت با «حرکت يآزاد مانور»

 است کرده تر دهيچيپ منطقه نيا در را طيشرا کايآمر تيمحور با ناتو زيآم کيتحر اقدامات و مداخالت متاسفانه: رانيا

 

 نيا مثل. بود زيدآميتهد مايمستق و يصبر يب ت،يعصبان با همراه نيپوت يسخنران | ل نخست؛ نطق جنگيتحل

 يزهايچ .بزند يمتقابل ضربه و کند هيتخل را ساله چند و ۲۰ خشم کي خواهد يم هيروس جمهور سيرئ که بود

 يم جلب را توجه حداکثر داند يم او که لحظه نيا يبرا حاال و م،يا دهيشن قبال که بود يسخنران نيا در ياديز

 عقب خود مهم يتيامن مطالبات از قدم کي ندارد قصد او که است واضح .کرد عرضه گريد يشکل در دوباره کند

 با نياوکرا به او توجه. است قرمز خط کي ناتو در نياوکرا تيعضو و شود وارونه ديبا ناتو گسترش: نديبنش

 حرف ياتيجزئ چنان با گاه. کند ينم فکر يگريد مساله چيه به انگار بود، همراه يا گونه وسواس خاطر اشتغال

 ادعا تا کرد يسيبازنو را نياوکرا خيتار او البته و .است نياوکرا يجمهور استير انتخابات نامزد انگار که زد يم

 به .بود بدشگون ياميپ يحاو سخنان نيا امروز، حوادث بستر در. است نبوده کشور کي واقعا هرگز که کند

 در. باشد هيروس يروهاين عيسر و يعلن ورود يمعن به تواند يم نياوکرا طلب ييجدا منطقه دو شناختن تيرسم

 سرعت به که است غرب و هيروس انيم دنيطلب بيرق نيهمچن تحوالت نيا. است نبرد دانيم نياوکرا انيم نيا

 .شود يم کينزد يارويرو کي به

 

 در ينظام يروين هزار ۱9۰ حدود با هيروس که دارند توافق ينظام گرانليتحل | حمله يرهايل دوم؛ مسيتحل

 يم رين سرازيبه اوکراه از کدام سو ين است اما روسيه اوکرايار عليک جنگ تمام عيآماده  ن،ياوکرا مرز يکينزد

 اريبس شمال از حمله باشد، نياوکرا در کامل ميرژ رييتغ هيروس هدف اگراست.  بالروسنه، ين گزيشود. نخست

 به مجهز که دارد ينظام مشترک ناتيتمر يبرا ينظام يروين هزار ۳۰ بالروس در هيروس .است محتمل

 و ۲۵-سوخو نيزم به حمله يماهايهواپ نيهمچن و اندازراکت يتعداد و اسکندر بردکوتاه يهاموشک

 هيروس کمي و چهل ارتش تمام ه،يروس خاک داخل درست شرق، در نيهم چن .هستند ۳۵-سوخو يهاجنگنده

  روگاهين اطراف در ممنوعه منطقه از شوديم باعث بالروس از فييک يسو به يروشيپ. است منتظر مرز در
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وها، حاضر يبن در تمام سنارينه تقرين گزيخواهد بود. ا مهيکره، يروس ينه بعديگز .بمانند دور ليچرنوب ياهسته

 يزره يهاستونه يروس .است يقطع باًيتقر مهيکر از يروشيپ آغاز کند، آغازکه  را ياحملههر  هيروس است.

 يش ميبه پمه يرا از کر نياوکرا خاک عمق به عيسر يروشيپ قصد به متمرکز توپخانه يبانيپشت با قدرتمند

 شرق در را نياوکرا سربازان از ياديز تعداد توانديم مهيکر سمت از فييک يسو به هيروس يروشيپخواهند. 

 محاصره مهيکر در و شمال شرق، غرب، در هيروس يروهاين با نياوکرا سربازان .ندازديب ريگ پريدن رودخانه

 و توپليمل و خود غرب سمت در را اودسا و خرسون کنند يسع است ممکن هيروس سربازان .شد خواهند

 جاديا يروس طلبانييجدا کنترل تحت مناطق و مهيکر نيب ينيزم يپل و رنديبگ خود شرق سمت در را وپوليمار

 يروين حمل يهايکشت .باشد اهيس يايدر در مستقر فعال ييايدر يروهاين شامل توانديم يروشيپ .کنند

 ينه بعديگز .هستند نبرد ياصل يهاتانک و يزره يخودروها پرسنل، ليگس به قادر منطقه نيا در هيروس

 منطقه دو از يعيوس ينواح ۲۰۱۴ سال در ياست. مزدوران روس شرق از حملهه که محتمل هم هست، يروس

 دونتسک و لوهانسک در مزدور هزار ۱۵ حدود شوديم تصور .کردند تصرف را دونتسک و لوهانسک يديکل

 کند، حمله شرق سمت از بخواهد هيروس اگر .کنند کمک هيروس يروشيپ به است ممکن و باشند داشته وجود

 جاديا نياوکرا يشرق جنوب ساحل امتداد در ينيزم يپل و کنند يروشيپ مهيکر سمت به تواننديم سربازان

 توانديم شرق از حمله .کنند حرکت کرمنچوک سمت به و فيخارک در بلگورود از تواننديم نيهمچن آنها .کنند

ه يروس ين پلن ها برايا يهمه  .شود آغاز انيشورش کنترل تحت مناطق در زبانانيروس از حفاظت يبرا صرفا

ن که يل ايتحل ين آن ها را به دردسر نخواهد انداخت. برايرسد که اشغال اوکرا يدر دسترس است و به نظر م

ه از کدام مبدا به سمت يروس يروهايم نييباشد که ببن يد تنها کافيا گسترده، شاين محدود است يهدف پوت

 .داشت خواهد يبستگ مسکو ياسيس اهداف به ياحمله هرگونه قيدق اتييجز شوند.  ين حمله ور مياوکرا
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 خبرهاسرخط 
 

 دينفر رس ۲۵0به « يرسم يبراساس آمارها»ران ير روزانه کرونا در ايزان مرگ و ميم سلسله خبر. 

 مجلس سهيير اتيه يسخنگو/  برگزار شد يتيامن يهانهاد مسئوالن حضور با 4۲00 ارز درمورد مجلس يرعلنيغ نشست :

 محمدرضا/  کرد مخالفت يحيترج ارز حذف با مجددا قيتلف ونيسيکم / دارد اصرار يحيترج ارز حذف بر کماکان دولت

 .ماند يباق يحيترج ارز پرداخت در استمرار درباره خود يقبل نظر بر ونيسيکم: ينيرتاجدالديم

 در اميپ: يديبوسع حمدانجام شد /  يرمترقبه اين سفر به شکل غي/ ا شد تهران وارد پادشاه يکتب اميپ با عمان خارجه ريوز 

 ياتيعمل و يياجرا را مشترک ونيسيکم نيا در حاصله تفاهمات که ميهست تالش در/  است کشور دو دوجانبه روابط با رابطه

 .ميکن

 کردن مجهز قصد رانيا: گانتس يبن/  کرد رو «ياسالم يجمهور يتهاجم يپهپادها» از را ييها عکس لياسرائ دفاع ريوز 

 ن،يالت يکايآمر و قايآفر جمله از جهان اطراف در مانيشرکا با داريد در/  دارد را شونده تيهدا مهمات به ونزوئال يپهپادها

 .بود نخواهد راه انيپا شود، امضا يا هسته يتوافق رانيا با اگر/  دارد وجود سميترور از رانيا تيحما درباره يديشد ينگران

 تا 1401 سال در تواند يم يسيير ميابراه دولت / کرد ديتمد را هيروس از رانيا يدالر ارديليم ۵ استقراض مجوز مجلس 

 بودجه حهيال يبررس قالب در مجوز نيا/  کند افتيدر التيتسه ييربنايز يهاطرح يبرا هيروس دولت از دالر ارديليم ۵ سقف

 .است شده داده دولت به 1401 سال

 به نسبت شد، پرونده نيا افراد با که يبرخورد/  نبود يديجد زيچ سپاه سابق فرماندهان يصوت ليفا: هييقضا قوه يسخنگو 

 و سال ۵.۵ به خاکپور محمود سال، ۳0 به اين يسجاد محسن سال، ۲0 به يفيشر يسيع/  بود دتريشد هاپرونده ريسا

 .شدند محکوم حبس سال ۲ به يمهرداد مسعود

 فيتوق کاندال بندر در را راليآدم شرکت به متعلق يکشت نيا/  است شده فيتوق يهند ماموران يسو از کابل يکشت: لنايا 

 اداره را شرکت نيا يشمخان يعل فرزندان ،يشمخان نيحس و حسن/  هستند راليآدم شرکت مالک ،يشمخان برادران/  شد

 با آنها محموالت حمل که يرانيکشت يهاشرکت و يکشت نيا يسو از شده ارائه مدارک در: هند يدولت بندر/  کنند يم

/  است شده فيتوق کابل يکشت: يانورديدر و بنادر سازمان در منبع کي/   دارد وجود يتناقضات گرفته، صورت کابل يکشت

 و فکر جنگ، انهيم در يواقع سرباز: يمل تيامن يعال يشورا ريدب تييتو/  ستين تردد حال در رانيا پرچم با يکشت نيا

 به توجه با: فارس يخبرگزار/  بعد يبرا بماند هاناگفته/  کندينم منحرف پنجم ستون سمت به ياصل دشمن از را دگانشيد

 .کردند تيشکا دروغ نيا عوامل و رسانه نيا از يشمخان فرزندان خبر، نيا بودن کذب

 ها پروژه ليتکم يبرا هم خام نفت نيا از يبخش/  ميريگيم خام نفت دولت از مطالبات بابت: اءياالنب خاتم قرارگاه فرمانده 

 .شوديم استفاده

 شود يم ليتشک قرارگاه ،يآور فرزند از حمايت يبرا: بهداشت ريوز معاون. 

 است عراق خيتار در يمهم صفحه امروز/  ميشد خارج ملل سازمان منشور هفت فصل از سال ۳0 از پس: عراق خارجه ريوز. 
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 حليل بازار مس نت
 

 خبر اول

 خالي به مالکانارسال پيامک ماليات خانه

 يهزار خانه خوام ۳۰۰ و ونيليم کی یياز شناسا یدفتر اقتصاد مس ن وزاری راه و شهرساز رکلیدای که  ذشت، مدر هفته

 ارسال خواهد شد. ارشان،يدر اخت يِخام یهابه مردم درباره خانه یهاامکي  ندهیدر کشور خبر داد و  فت: از هفته آ

در قانون مقرر شده است که   فت:تومان به باب(  ارديليم ۱۰) متي رانق یهاخانهاز  ایياخذ مام تيدرباره وضع او همچنين

  یسازمان بگوذار نیا اريدر اخت د،یآيم ياتيبه کمک سازمان امور مام متي رانق یهاخانه یيشناسا یبرا که يما هر اطالعات

( را از اطالعوای متيقموکس و  ران یهاواحد )خانه ۶۳۰۰اطالعای مربوط به حدود  يقانون فيرابطه ما طبق ت ل نیکه در ا

مقوام مسولول در وزاری راه و  نیوا . یدر شهر تهران ارسال کرد ياتيسازمان امور مام یمندرج در سامانه امالک و اس ان برا

اخوذ  ایيوو از آنهوا مام یيموکس را شناسوا یهام لف است که خانه ياتيحال سازمان امور مام نیکرد: با ا حیتصر یشهرساز

 را از یگووورید یهووواامکي  ی سوووری( موووردم نووودهی)و احتمووواب از هفتوووه آ یبوووه زود براسووواس اعوووالم وی کنووود.

https://amlak.mrud.irسوامانه  نیودر ا يکود  سوت نیدر ا شماکه در آنها آمده است که س ونت  کننديم افتی/ در

 ن وهیا ایآن را اصالح کنند  ایصوری  نیا ريو در غ ديکن دياست، آن را تائ حيثبت شده است. چنانچه اطالعای مربوطه صح

 يخوام یهاخانوه یيشناسا یمبنا براساس این خبر، د اخذ خواهد شد.بعاست که من یيهاایيهمه مام یمبنا يکد  ست نیا

 ين رده باشد، آ  و بورق او بوه صووری  ل وان یخوداظهار ياطالعای مربوط به قبض آ  و برق نبوده است اما چنانچه کس

 نوهیهز یی چنودبرابربه صوور رويه  اجرا شود و وزاری ن دیاست و با رويامبته در حوزه وزاری ن نی. اشوديمحاسبه و اخذ م

کوه  کون يو تقاضا مو ديتاک زیبه همه شهروندان عزمدیر کل دفتر اقتصاد مس ن تاکيد کرد: خدمای را اخذ خواهد کرد. نیا

شده باشود،  يمشمول خانه خام يا ر کس يوارد سامانه امالک و اس ان بشوند و اطالعای خودشان را در آن درج کنند و حت

 مشمول نخواهد شد. گری، دکند انيو ب دیايچنانچه ب

 

هاي خالي خبر داده استت الوقوع بودن دريافت ماليات از خانهشهرسازي در حالي از قريب و وزارت راه: تحليل

هاي لوکس اولتيماتوم داد چنانچته مشتموالن که در روزهاي اخير دولت نيز به مشموالن پرداخت ماليات خانه

حساب مالياتي صادر شده در اين زمينه نکنند، اقدام به تسويه صورتپرداخت اين ماليات در زمان تعيين شده 

دولت و سازمان امور مالياتي راسا فرايند دريافت ماليات را پيگيري و اين مبالغ را از مشتموالن اختذ خواهنتد 

ن گترا يواحتد مستکون 292هزار و  6 ي تاکنونوزارت راه و شهرسازکرد. براساس اعالم سازمان امور مالياتي، 

از  يافتيهم اطالعات در ياتيکرده است؛ خود سازمان مال يو معرف ييگانه تهران شناسا 22را در مناطق  متيق

 5 ييکرده و به شناسا عيداشته، تجم ارينقل و انتقال امالک در اخت اتيکه از محل مال يوزارت راه را با اطالعات

 يمعرفت ديشده با ييتا آخر بهمن ماه، موارد شناسااقدام کرده است. طبق قانون  گريواحد لوکس د 25۰هزار و 

 شود.آنها اقدام  يستان اتيو نسبت به مال
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 خبر دوم

 برآورد جديد هزينه ساخت و ساز در تهران

تموام شوده سواخت مسو ن در تهوران بودون احتسوا   متيق اعالم کرد: شهر تهران يعمران یهايتعاون هیاتحاد رعاملیمد

 .ومان استت ونيليم ۱۵ یمتر ن،يزم

 یکرد آن ه  صورفا  در بنوا یمس ن ساز توانيتومان نم ونيليم ۱۵ یامروز، کمتر از متر یهانهیبر اساس هزبه  فته وی، 

 نهیهز شوند،يم يسال کلنگ ۳۵تا  ۳۰که بعد از  یيهاخانه نيهم ت؛يفيک يب يليباشد و نه خ تيفيبا ک يلينرمال که نه خ

 .شوديتمام نم تومان ونيليم ۱۵آن کمتر از  ديمتراژ مف

در  یوهياسوت کوه در نت نيزمو موتيق نوه،یهز نیبرابر ا  يو ن کیکرد:  ديتهران تأک يعمران یهايتعاون هیاتحاد رعاملیمد

 خواهد بود.هزار تومان  ۵۰۰و  ونيليم ۲۲ حدود خانه نوسازقيمت تمام شده ساخت هر مترمربع تهران 

 

ي در حالي هزينه ساخت هر مترمربع مسکن در شهر تهران را معادل سازندگان بخش خصوص و فعاالن: تحليل

 ينهضت ملت يساخت هر متر مربع واحدهاکنند که دولت بر هزينه ميليون اعالم مي 15تا  14مترمربعي حدود 

گويند در صورتي که همچنان تاکيد دارد. فعاالن بخش خصوصي مي يهزار تومان 7۰۰و  ونيليم 4 با رقم مسکن 

ستازي چهتار ميليتوني بهاي ساختماني در سال آينده اين رقم تعديل نشود امکان اجراي طتر  خانه فهرست

اکنون براي ستاخت يتک ها هموجود نخواهد داشت. اين رقم کمتر از يک سوم هزينه ساختي است که سازنده

 کنند.مترمربع بناي نرمال و معمولي در تهران، برآورد مي

 
 

 خبر سوم

 لت ثبت نام نهضت ملي مسکناعالم آخرين مه

شهرسازی  ایوان  و وزاری راهای که  ذشت آخرین مهلت ثبت نام متقاضيان در طرح نهضت ملي مس ن اعالم شد. در هفته

اسفندماه امسال را آخرین مهلت برای ثبت نام متقاضيان طرح ساخت یک ميليون واحد مس وني در سال اعالم کرد. بر ایون 

نام ثبت انياطالعای متقاض شیو  اب ليمس ن تداوم دارد و بعد از آن تحل ياسفند در طرح نهضت مل ۲۹نام تا ثبتاساس، 

 .شوديم یيو نها ليشده، ت م

نوام مسو ن در حوال ثبت يطرح نهضت مل طیواجدشرا یهار حال حاضر همه  روهد شهرسازی، وبراساس اعالم وزاری راه 

نام انیام کشور ثبت یشهرها يدر تمام ني. همچنستيسال سن ن ۲۳ ید بابفقط مخت  به مردان میرثبت نام هستند و 

 .شوديم

 

شهرسازي درحالي آخرين مهلت ثبت نام از متقاضيان طر  اقدام ملتي مستکن را پايتان  و وزارت راه: تحليل

دليل عدم  ها بهکنندهشود با ريزش بخش قابل توجهي از ثبت نامبيني ميسال جاري اعالم کرده است که پيش

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 

ه احتمال زياد بخش زيتادي از متقاضتيان واجتد ها، بآورده متقاضيان در هر مرحله از پيشرفت فيزيکي پروژه

 شرايط نيز به دليل ناتواني در تامين آورده از طر  ريزش کنند.
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 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 

هوزار توموان نيوز  ۱7۰هزار توماني در برخي از روزها توا مورز  ۱۶۰مت هر فقره اوراق وام مس ن با ورود به کانال  ذشته قي

 روی کرد. يش

این بابترین رکورد تاریخي قيمت اوراق وام مس ن از ابتدا تواکنون اسوت. عرضوه اوراق بوا سوطوح بوابی قيمتوي از سووی 

های اخير بوا انگيوزه افوزایش است. بسياری از دارند ان اوراق نيز در روزها و هفتهها مهمترین دميل این جهش دارند ان آن

 ها وکسب سود بيشتر، از عرضه اوراق در اختيار خود به بازار خودداری کردند.بيشتر سطح قيمت

مواني بوا محاسوبه ميليووني تو ۲8۰با این روند هزینه دریافت وام مس ن در شهر تهران برای متقاضيان دریافت وام انفرادی 

ميليوون تومواني  48۰ميليون تومان و بورای متقاضويان دریافوت وام  ۹۰هزار توماني اوراق، به محدوده  ۱۶۰متوسط قيمت 

رسد که این ميزان تقریبا معادل حدود یک سوم رقو  کول وام دریوافتي از سووی ميليون تومان مي ۱۵۰زوجين به بيش از 

 ت.ها اس يرندهخریداران مس ن و وام

 

دهنتد و گذار و دولتت هشتدار ميکارشناسان نسبت به خطر باال بودن سطح قيمت اوراق به سياستتتحليل: 

هتا در معتقدند سطح قيمت اوراق هر چه زودتر با تدابيري بايد به سطو  معقول و متعارف بازگشتت کنتد. آن

کنند و معتقدند حباب قيمت مطر  مي هزار توماني را به عنوان کانال معقول قيمت اوراق 7۰شرايط فعلي کانال 

پذيري دريافت وام براي خريد مسکن را از بتين بترده در بازار اوراق به حدي حجيم شده است که عمال توجيه

 است.

مصرفي از تواند به قيمت خروج اجباري متقاضيان دهند اين هزينه باالي دريافت ميها همچنين هشدار ميآن

 کود معامالتي مسکن را گسترش دهد.دامنه ر وبازار تمام شود 
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 هاي نرخ تورمکاهش همزمان شاخص

اعالم تورم بهمن ماه توسط مرکز آمار ایران نشان داد که تمامي شاخ   چگونه بود؟ ۱4۰۰، نرخ تورم در بهمن ماه نيوزتیاریه  زارش ب

بررسي وضعيت  .درصد ثبت شده است 4۱.4و سابنه  ۳۵.4، نقطه به نقطه ۲.۱شي شده است؛ به طوری که تورم ماهانه ها کاه

درصد شروع کرده بود، در مسير افزایشي  ۳8.۹ماه با نرخ های تورم در سال جاری از این ح ایت دارد که تورم سابنه از فروردینشاخ 

ند سال  ذشته رسيد ومي از مهرماه روند کاهشي در  يش  رفت و تا بهمن ماه نيز به همين روال درصد به عنوان رکورد در چ 4۵.8به 

تری داشتند، تورم نقطه به نقطه که دو شاخ  دیگر حرکت متفاوی .درصد رسيده است 4۱.4درصدی به  4.4ادامه داده و با کاهش 

ماه  ۱۱درصد یعني بابترین سطح در این  4۹.۵روردین سال جاری با نشان دهنده تهيير قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است، در ف

درصد  4۳.7ماه کاهش یافت، در خرداد یک درصدی افزایش داشت اما تا شهریورماه به در اردیبهشت 4۶.۹شروع کرد و در ادامه به 

درصدی  ۰.7ی ماه بار دیگر افزایشي شده و با رشد درصد ادامه داد ومي در د ۳۵.۲رسيد. بعد از آن روند کاهشي را تا  ایان آذرماه و نرخ 

درصد رسيده  ۳۵.4اعالم تورم بهمن ماه نشان داده که تورم نقطه به نقطه باز ه  کاهشي شده و به  .درصد برای آن ثبت شد ۳۵.۹نرخ 

در مورد تورم ماهانه نيز این  .است، هرچند که ميزان کاهش حدود  نج درصد بوده یعني از رشدی که در دی ماه داشت، کمتر بوده است

درصد در فروردین  ۲.7ای که تورم ماهانه که نشان دهنده شاخ  قيمت در فاصله دو ماه است، برای امسال از اتفاق افتاده است؛ به  ونه

درصد رسيد. اما  ۳.۹ماه یعني  ۱۱درصد در خردادماه کاهش یافت ومي در شهریورماه به بابترین ميزان در  ۲.۵در اردیبهشت و  ۰.7به 

تورم ماهانه  .درصد در آذرماه کاهش یافت ۱.7در آبان و  ۲.۵درصد ثبت شد و در ادامه به  ۳.7روند تورم ماهانه در مهرماه کاهشي و 

درصد اعالم شده بود، با این حال در تورم بهمن ماه روند  ۲.4درصدی  ۰.7مانند نقطه به نقطه در دی ماه افزایش داشت و با رشد 

 .درصد ک  شده است که این کاهش ه  به اندازه رشد دی ماه نبوده است ۰.۳هشي داشته و کا

 

توان گفت که تورم نقطه به نقطه بعنوان يک هاي اخير ميهاي مختلف نرخ تورم در طي سالبراساس بررسي شاخص تحليل:

قطه به نقطه بعد از يک وقفه زماني در تورم نکند و کاهش يا افزايش شاخص پيش نگر براي تورم متوسط ساالنه عمل مي

کاهش تورم  هاي اخير، ادامهدهد، بنابراين با کاهش تورم نقطه به نقطه در طي ماهتورم متوسط ساالنه خود را نشان مي

ود دور از انتظار نيز نيست؛ هرچند برخي ديگر از متغيرهاي تاثيرگذار بر نرخ تورم از جمله متغيرهاي پولي که خ ساالنه نيز

متاثر از کسري بودجه دولت است همچنان در وضعيت نامناسبي قرار دارند و بسياري از بانکها در حال کمبود شديد 

براي رفع کمبود نقدينگي بانکها  از سوي بانک مرکزي در بازار باز نقدينگي قرار دارند که آمارهاي ميزان تزريق نقدينگي

ه ممکن است ادامه اين روند منجر به افزايش شديد پايه پولي و نقدينگي هر هفته شاهد ثبت رکوردهاي جديد مي باشد ک

هاي آتي تاثير گذاشته و ممکن است مسير کاهشي نرخ تورم را تغيير دهند. بررسي توانند بر روند تورم در ماهشود که مي

ي خوراکي برعکس کاالهاي غير هاي مختلف کااليي در بهمن ماه حکايت از آن دارد که تورم کاالهاجزئيات تورم در گروه

خوراکي نسبت به ماه قبل افزايش داشته که با توجه به ضريب اهميت باالي اين گروه از کاالها در سبد مصرفي خانوارهاي 

توان گفت که در بهمن ماه اقشار کم درآمد جامعه از افزايش قيمت ها متحمل فشار بيشتري نسبت به گروه کم درآمد مي

اند، که يکي از داليل مهم کاهش تورم در گروه هاي کاالهاي غيرخوراکي يا بعبارت بهتر کاالهاي معه شدههاي پردرآمد جا

بادوام کاهش نرخ ارز در طي ماه اخير بدنبال خبرهاي مثبت از فضاي مذاکرات برجامي در رسيدن به توافق براي احياي 

 هاي اخير به حوالي بيست و شش هزار تومان در ماهبرجام است که باعث شده نرخ دالر از کانال باالي سي هزار 
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هاي مختلف درآمدي حکايت از آن دارد که در حالت تومان در پايان بهمن ماه برسد. نحوه توزيع نرخ تورم در ميان دهک

اند اين در حالي است که هاي پايين درآمدي نسبت به گروه هاي باالي درآمدي متحمل فشار بيشتري شدهکلي دهک

هاي باالي درآمدي هاي مختلف کااليي در هر دو گروه از کاالها شامل کاالهاي خوراکي و غيرخوراکي دهکساس گروهبرا

 اند. هاي کم درآمد جامعه شدهمتحمل فشار بيشتري نسبت به گروه

 
 

 کاهش رشد متغيرهاي پولي

درصد  ۳۵.۵درصد در مرداد ماه به  4۲.۱هشي داشت و از ماه امسال آهنگ رشد  ایه  ومي روند کابراساس  زارش بانک مرکزی، در دی

 ۱۲ای که رشد  ایه  ومي  ونهروند کاهشي را طي کرد، به ۱4۰۰ماهه منتهي به دی ماه  ۱۲آهنگ رشد  ایه  ومي در  .در دی ماه رسيد

هزار  ۵۶7۹.۲)معادل  ۱4۰۰ی ماه همچنين  ایه  ومي در  ایان د.درصد در دی ماه رسيد ۳۵.۵درصد در مرداد ماه به  4۲.۱ماهه از 

هزار  4۵ماه امسال معادل حی  نقدینگي در  ایان دی .درصد داشته است ۲۳.8، رشدی معادل ۱۳۹۹نسبت به  ایان سال  (ميليارد ریال

رصد از رشد واحد د ۲.4زم به توضيح است که ب .درصد رشد یافت ۲۹.۵معادل  ۱۳۹۹هزار ميليار ریال بود و نسبت به  ایان سال  ۱4و 

های بانک مهر اقتصاد به ها و بدهيمربوط به اضافه شدن اطالعای خالصه دفترکل دارایي ۱4۰۰ماهه منتهي به دی ماه  ۱۰نقدینگي در 

های متعلق به نيروهای مسلح در بانک سپه( است و فاقد واسطه ادغام بانکهای بانک سپه )بهها و بدهياطالعای خالصه دفترکل دارایي

واحد درصد از آن  ۲.۶درصد رسيد که  ۳۹.8به  ۱4۰۰ماهه منتهي به دی ماه  ۱۲عالوه بر این، نرخ رشد نقدینگي در  .ر  ومي استآثا

مربوط به افزایش  وشش آماری مذکور بوده است. به عباری دیگر در صوری عدم محاظ  وشش آماری مذکور، رشد نقدینگي در  ایان 

 .بوددرصد مي ۳7.۲معادل  ۱4۰۰ماه ماهه منتهي به دی ۱۲درصد و در  ۲7.۱معادل  ۱۳۹۹ل نسبت به  ایان سا ۱4۰۰ماه دی
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هاي بانک مرکزي از متغيرهاي پولي در دي ماه حکايت از آن دارد که با وجود کاهش در رشد متغيرهاي گزارش تحليل:

تواند براي نرخ تورم يک که ميقرار داشته اليي مذکور ميزان رشد اين متغيرها نسبت به دو سه سال اخير هنوز در سطح با

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 

هاي که در نهايت در افزايش سطح عمومي قيمتها زندگي مردم را تحت فشار قرار خواهد داد. براساس گزارش آتي باشد

ها در قالب توافق بازخريد به بانک مرکزي از عمليات بازار باز در آخرين مرحله، بانک مرکزي براي مديريت نقدينگي بانک

که باالترين ميزان تزريق از زمان اجراي اين سياست از سوي بانک  ها تزريق نمودهزار ميليارد تومان به بانک 8۰ميزان 

دار بانکي مي باشد و همچنين  مرکزي است. با توجه به روزهاي پاياني سال که زمان سررسيد بيشتر سپرده هاي مدت

بيشتر شده و افزايش تقاضاي معامالتي پول بخاطر ايام عيد، احتمال افزايش سهم منابع سيال در ترکيب منابع بانکي 

مين دليل ه دهد بهمديريت نقدينگي در بانکها نسبت به ماههاي قبل سختر شده و نياز به نقدينگي را در آنها افزايش مي

اين ماه افزايش يابد، افزايش تزريق نقدينگي هم در مدت طوالني  ي در طيممکن است تزريق نقدينگي از سوي بانک مرکز

هاي اخير يکي از موارد تصديق اين موضوع د شد، افزايش سهم پول از نقدينگي در طي ماهمنجر به افزايش پايه پولي خواه

هاي آتي اين روند ادامه داشته باشد، با توجه به اينکه از متغيرهاي پولي بعنوان است،که انتظار بر اين است که در طي ماه

تشديد نرخ تورم در  بهتواند ه اين روند ميتوان گفت که ادامشوند لذا مييک شاخص پيشنگر براي تورم محسوب مي

 هاي آتي منجر شود. ماه
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 تحوالت بازار انرژيآمريکا برنده اصلي 

 هيروس رياقدامای اخ ليبه دم ۲  ینورد استر یخط مومه  از قيبه اقدام آممان در تعل (LNG) عیما يعيواکنش بازار  از طب

 ريتاث توانديتیاری ماندند که م انیدر جر رایييو ته ها یبود و معامله  ران همچنان منتظر تحر فيضع ن،یدر بحران اوکرا

تر بود و معامله از آنچه فعابنش انتظار داشتند، آرام LNG بازار تيفعام سنا،ی زارش ا به .بگذارد هامتيق یرو یبزر تر

 ن،ي وت ريمیوبد .ماهها وجود داشت ۲  یخط مومه نورد استر ندهیاشاره کردند که ابهام در خصو  آ قتيحق نی ران به ا

 هيشناخت و به ارتش روس تيرا به رسم نیاستقالل دو منطقه در شرق اوکرا یجار دوشنبه هفته هيجمهور روس سيرئ

که غر  نگران بود به  يبحران بيترت نیمنطقه به اجرا بگذارند و به ا نیخواند، در ا يصلح م ایيدستور داد آنچه را که عمل

کانادا و ژا ن روز سه شنبه اعالم کردند  ا،ياسترام س،يارو ا، انگل هیاتحاد  ا،ید شد. آمریشود، تشد لیجنگ بزرگ تبد کی

از  ي یرا در واکنش به  هيروس ۲  ینورد استر یدهند. آممان ه  خط مومه  از يقرار م  یرا هدف تحر يبان ها و نخبگان روس

  ان فت: اکثر صادرکنند کيمعامله  ر منطقه آتالنت کی .ارو ا در چند دهه  ذشته متوقف کرد يتيامن یبحرانها نیبدتر

LNG ۲  یهستند، خاطرنشان کرد نورد استر ها یکه همه منتظر تحر نیا انيبا ب یفروشند. و يرا م یتنها معامالی نقد 

 7۹.۳۰در  یياف اف هلند روز سه شنبه در ساعای معامالی ارو ا يت لیمعامالی آور یبها .بر ردد ایيدوباره به ح توانديم

هر  یبه ازا وروی 78.۶۶۰در  تایمعامله شد و نها وروی 8۱.4۰تا  7۵.۳۰ نيهر مگاوای ساعت  شوده شد و ب یبه ازا وروی

 .باشد دتریتوانست شد يم هيبه  از روس ارو ا دیشد يمعامالی  از با توجه به وابستگ متيق شیمگاوای ساعت بسته شد. افزا

متوقف کردن  روژه خط  یآممان برا رياخ  يمدی و بلند مدی تصم انيم ريتاث يابیبه  التس اظهار کرد: ارز گریمعامله د کی

ن ردند  یيرا نها هيروس ريهنوز واکنش به اقدامای اخ  ایو آمر یيمتحدان ارو ا رایدشوار است ز هيبا روس ۲  یمومه نورد استر

 نیدر مناطق مورد مناقشه اوکرا هيوسر ينظام یروهايحضور ن یبرا نيرا  س از واکنش به دستور کرمل یيها یو احتماب تحر

مورد توجه بازار قرار  زيتیاری ن انیجر .دهديم حيبازار به اخبار را توض  یچامش واکنش نسبتا مال نیاعالم خواهند کرد. ا

به سمت شرق به  امالی از  انیمنتظر ماند که جر دیشود، با LNG شامل ها ی رفته است. معامله  ران اظهار کرد ا ر تحر

ارو ا از  هیو اتحاد  ایدرباره درخواست آمر یادیز یهااساس  زارش  التس، ا ر چه صحبت بر .حرکت کند نيچ یسو

چه  یعرضه از سو نیا ستياما هنوز معلوم ن شوديم دهيبه ارو ا شن LNG یشتريارسال حی  ب یصادرکنند ان برا

 به  از را دارند. LNG لیتبد یبرا ياضاف یها در ارو ا فضا انهیکدام  ا ایانیام خواهد شد  یيکشورها

 

 نيآلمان را تأم ژهيو و به اروپا هياتحاد يسوم گاز و نفت خام واردات کيحدود  هيحاضر روس در حالتحليل: 

درصد آن از  4۰ از شيمترمکعب گاز به اروپا پمپاژ کرد که ب ارديليم 128 حدود هي. سال گذشته، روسکنديم

اروپا مانند  هياتحاد بزرگ ياقتصادها يبرا 2ميخط لوله نورداستر ليگرچه تکم انتقال داده شد. نياوکرا ريمس

 عرضه نيمعتقدند ا لگرانيتحل ياما برخ د؛ينمايصرفه فراهم م به فراوان و مقرون يعيآلمان و فرانسه، گاز طب

 استيدر س يقو يعنوان اهرم به ه،يخطوط لوله روس به اروپا ندهيفزا يوابستگ جاديگاز قابل اعتماد نبوده و با ا

وابستگي فزاينده اروپا به گاز روسيه در اين شرايط در ميان مدت به نفع  عمل خواهدکرد. نيکرملي خارج

 ييکايآمر يهاسال گذشته شرکت ايش نقش روز افزون آمريکا هستيم.آمريکا خواهد بود. در بازار گاز شاهد افز

را به  ييکايآمر کنندگاننيرا امضا کردند که تام يريبلندمدت چشمگ يجانال نيتام يقراردادها هاينيبا چ

 يبرا عيما يعيگاز طب يهاپروژه يمال نيتام گريد يکرده است. از سو بيترغ يشتريمشابه ب يهايهمکار

  ياريشده است. بس ليتسه اريبس هامتيق شيو با باال گرفتن بحران و افزا رياخ يهادر ماه ييکايآمر يهاشرکت
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 دهيکه جهان را درنورد يبرنده بزرگ بحران گاز هاييکايآمر ،يباورند که با ادامه روند کنون نيبر ا لگرانياز تحل

آغاز شد و تنها  2۰16متحده در سال  االتي( از اي)ال ان ج عيما يعيجهش صادرات گاز طب است، خواهند بود.

بار به عنوان  نينخست يگرفت و خود را برا يشيپ ايکشور در دسامبر گذشته از قطر و استرال نيسال ا 6 يط

کشور تا  نيکه ا ستيحاک ياداره اطالعات انرژ ينيبشيمطر  کرد. البته پ يصادرکننده ال ان ج نيتربزرگ

 مطابق .خواهد کرد تيبدر جهان تث عيما يعيصادرکننده گاز طب نيترخود را به عنوان بزرگ 2۰22سال  انيپا

فوت مکعب در روز خواهد  ارديليم 11.5به  2۰22متحده در سال  االتيا عيما يعيصادرات گاز طب ،ينيبشيپ نيا

به لطف انقالب  ب،يترت نيبد .خواهد بود يالديم ندهيدر سال آ يجهان يدرصد از تقاضا 22 يکه جوابگو ديرس

دهه گذشته  کيدر  کايگاز آمر دي. تولکنديم ييقدرت نما زيدر بازار گاز ن کايآمر ل،يگاز ش ديرخ داده در تول

 نيبد بدل کرده است. يمنبع انرژ نيکشور را از وارد کننده به صادرکننده ا نيو ا افتهي شيدرصد افزا 7۰ بايتقر

از حجم رکورد  يميکه حدود ن دهدينشان م يآمار رسم ه،يغرب و روس انيتنش م شيافزا هيسا ريز بيترت

به اروپا  کاياروپا شده و صادرات آمر يثبت شده، راه 2۰21متحده که در ماه دسامبر  االتيا يِصادرات ال ان ج

درصد از گاز  26حدود  ياست. البته ال ان ج افتهي شيدرصد افزا 37حدود  2۰21سال  ليبا اوا سهيدر مقا

 عيما يعيکه اکثر تبادالت گاز طب نيبا توجه به ا يول دهديم ليرا تشک ايتانياروپا و بر هياتحاد يواردات يعيطب

 ها ماندگار باشد.مدت توانديتازه م يفتح بازارها شود،يبلندمدت انجام م يعقد قراردادها هيدر جهان بر پا
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 دالر  1۰۰نفت برنت از مرز عقب نشيني 

سنت در هر بش ه صعود  ۵۰دبر و  ۹۹تا مرز  نیاوکرا رامونيوخامت بحران   رينفت برنت که روز  ذشته تحت تاث متيق

 ۳۰نفت برنت  یبها معامله شد. ريرکورد هفت سال اخ نیبه بابتر کینزد يکرده بود، در معامالی روز چهارشنبه بازار جهان

 تینترمدیمعامالی وست تگزاس ا ی. بهاديسنت در هر بش ه رس ۱4دبر و  ۹7و به  افتی شیدرصد افزا ۰.۳سنت معادل 

 ۹۶که روز سه شنبه تا مرز  يدر حام ديسنت در هر بش ه رس ۲۱دبر و  ۹۲به  ش،یدرصد افزا ۰.۳سنت معادل  ۳۰با   ایآمر

را محدود کرده  متهايرشد ق ،یتوافق هسته ا یايبه بازار در صوری اح رانیانداز باز شت نفت ا چش  .دبر صعود کرده بود

 یبرا يهياز اقدامای تنب يباره  فت: متحدان ناتو از برخ نیدر ا تسینسایواندا ا يليموسس شرکت تحل ،یهر واندانا .است

همچنان  رانیا یاست. توافق هسته ا يپلماسیباز ماندن در به روز د یکرده اند که به معنا یخوددار يحفظ قدری چانه زن

بماند و مانع صعود نفت برنت به  یمحدود يدر بازه معامالتاند نفت  شدهدو عامل باعث  نیمانده است. ا ياحتمال باق کی

 دبر شده اند. ۱۰۰
 

اخبار افزايش عرضه هاي نفت از سوي ايران در اين مقطع بيشتر در حکم اصال  در يک روند صعودي تحليل: 

تاثير غالب و تعيين کننده  در اين مقطع عمل کرده است. مقايسه نقش ايران و روسيه در بازار نفت نشان ميدهد

يم ديدرصد از نفت جهان را تول1۰بشکه معادل  ونيليم1۰از  شيروزانه  ب هيروساز سمت روسيه است تا ايران. 

در بازار  يمتيشوک ق عتايمنجر شود، طب هيبه اختالل در عرضه نفت روس هاميکه تحر يرو درصورت ني. از اکند

 يمو ها گذاشته  يکشت يو رو يساز رهيدر مخازن ذخاين در حالي است که نفتي که ايران  نفت رخ خواهد داد.

 روزانه ميليون بشکه اي 1۰۰ميليون بشکه است که با توجه به تقاضاي  85تقريبا  تواند به سرعت روانه بازارها

يم رانيا ها،ميتحر انيدر صورت پا همچنين نفت در بازارهاي جهاني عدد چندان بزرگي محسوب نمي شود.

که  دهد شيبشکه در روز افزا ونيليم 1.3سال  انيهزار بشکه و تا پا 5۰۰ يم اي ليخود را در ماه آور ديتول تواند

ميليون بشکه اي روزانه در بازار بيشتر مي توان گفت جا براي ايران در  5تا  3با توجه به پيش بيني هاي کسري 

 تا اينکه بتوان گفت عرضه هاي ايران بتواند پوشش ريسک هاي فعلي را بدهد. بازار نفت در اين مقطع باز است 
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 ادامه صعود قيمت طال: تکويک ي هفتگينظرسنج

در  يجنگ احتمام کی دیتهد .بود ی ذاران صعود هیو سرما لگرانيهر دو تحل انيهفته احساسای در م نیا يدر نظرسنی

دبر در هر اونس رسانده  ۱۹۰۰طال را به  متينتوانند تورم را مهار کنند، ق یمرکز یبانک ها ن هیو ترس از ا يشرق یارو ا

تواند در کوتاه مدی رشد  يم متيدهد که ق ينشان م یماه  ذشته است. احساسای صعود 8در  زانيم نیاست که بابتر

 لگرانياز تحل يقابل توجه تیدهد که اکثر ينشان م وزين ت ويک یطال يهفتگ ينظرسنی نیآخر کند. هتیرب زيرا ن یشتريب

وجود دارد که کاهش تنش  یيها يکه نگران يحام در .دارند لی ذاران خرد در کوتاه مدی نسبت به طال تما هیبازار و سرما

به  يکنند که طال در روند نزوم يخاطر نشان م لگرانيطال را کاهش دهد، تحل یتقاضا توانديم هيمتحده و روس ابییا نيب

شرکت  انيشرکت کردند. از م وزين ت ويک یطال يدر نظرسنی تیوال استر لگريتحل ۱8هفته  نیا شود. يم تیحما يخوب

طال  متيدرصد خواستار کاهش ق ۲۲معادل  لگريطال شدند. سه تحل متيق شیدرصد خواستار افزا 7۲ اینفر  ۱۳کنند ان، 

 هیسرما انيم يدر نظرسنی یرا 8۶4 نيهمچن طرف بود. يدرصد نسبت به طال در کوتاه مدی ب ۵ ای لگريتحل کیشدند و 

 گرینفر د ۱۹۶رو بودند.  شيطال در هفته   متيق شیدرصد به دنبال افزا ۶۵ اینفر  ۵۶4تعداد،  نی ذاران به دست آمد. از ا

 طرف بودند. يدرصد در کوتاه مدی ب ۱۲ ایدهنده  یرا ۱۰4هستند و  يطال نزوم یدرصد بر رو ۲۳ ای

 
 

دالر هستند  1917در عدد  2۰21سطح ژوئن سال  نيباالتر يبه دنبال صعود به باال در بازار طال دارانيخرتحليل: 

دارد تا ابتدا از  نيازعدد فلز زرد  نيصعود از ا يبرا .کند يدر بازار طال عمل م يديمقاومت کل سطحکه به عنوان 

 زين يدالر 1917رود. عبور از سطح  يهفته گذشته به شمار م متيق نيعبور کند که باالتر يدالر 1914مقاومت 

.  الزم به ديرا به چالش خواهد کش شتريب شيرو به رو کند که هرگونه افزا يدالر 192۰تواند طال را با مقاومت  يم

از  ينگران و همزمان با کرونا يريگهمهباالترين قيمت طالي جهاني بوده است که در اوايل دالر  2۰۰۰ذکر است

طال  ينزول طيدر شرا گريطرف د از .ثبت شد يمرکز يهابانک يانبساط يهااستيس ليبه دل ندهيبروز تورم آ

 يدالر 1887طال را به نقطه  متيتواند ق يم شتريشود. هرگونه افت ب يم يبانيپشت يدالر 189۰ابتدا در نقطه 

 برساند. 
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 با اتکا بر صنعت چين تحول صنعت خودرو  يطر  دولت برا

با عنوان  يطرح هياقدام به ته یجمهوراستیصنعت خودرو، نهاد ر يفيو ک يرشد کم یاندازهاموانع و دست يدر  

خودروساز را نشانگر  یهاشرکت نهیاوب ساختار هز کنندههيکرده است. ته «یشتازي  یصنعت خودرو به سو يسامانده»

کردن بورس  نیگزیجا یسران قوا برا يهماهنگ یشورا اطتخواستار وس گرید یخودروسازان خوانده و از سو یناکارآمد

سوال در ارتباط با مسائل ۵طرح، به ارائه  نیدر ا یجمهور استینهاد ر شده است. یدستور ی ذارمتيق یخودرو به جا

صنعت خودرو؛  يطرح سامانده»مذکور را  اسخ داده است.  یها ام  رسش4در  زيکالن صنعت خودرو  رداخته و در ادامه ن

 یهاحلز سبب شده راهينگاه متفاوی ن نيو هم ستهیمتفاوی به مسائل کالن صنعت خودرو نگر يبا نگاه «یشتازي  یبه سو

 یهاشرکت تيمام  ایصنعت خودرو  ندهیدر با  آ شنهادهاي  يبرخ انيم نیداشته باشد. در ا يتاز  يبه نوع زيارائه شده ن

صنعت خودرو؛ به  يطرح سامانده»ن ای برجسته  انيم در .نظرای ارائه شده است يتر از باقخودروساز، متفاوی و برجسته

از دو خودروساز بزرگ کشور  ي ی یاست که برا یسهامدار بيترک کندياز همه جلب توجه م شيآنچه ب «یشتازي  یسو

شود که   يتقس یا ونهشرکت به  نیدر ا رهیمدایيه يصندم۵شده  شنهاديطرح   نیطور که در اشده است. آن دهيچ

را  يصندم کیخودروساز،  نیاز سهام ا یدرصد۵( با توجه به دارا بودن سه  دروی)ا رانیا عیصنا ی سترش و نوساز انسازم

دارد  اريخودروساز در اخت نیام اکه از میموع سه يبا توجه به سهم زيساز بزرگ نقطعه کی. رديبگ اريدر اخت رهیمدایيدر ه

به دو  يتیریمد يصندم ۵از میموع  يدو صندم یتوجه وا ذارکند. ن ته قابل حبرا تصا رهیمدایياز ه يصندم کی توانديم

یکاهش تصد یطرح برا نیاز فعابن صنعت خودرو است. ا يوميمتعلق به کنسرس زيآخر ن يکشور است. صندم يتينهاد امن

 واقع شده است. ديدومت در صنعت خودرو مورد تاک ی ر
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 هفته مروری بر مه  ترین اخبار و تحليل های اقتصادی...     

بر  ياژهيحساب و نيبا چ يساله همکار 25با توجه به سند  ،يجمهور استينهاد ر يشنهاديدر طر  پ تحليل:

 يو باتر يکيالکتر يدر ارتباط با خودروها يانتقال دانش و تکنولوژ يبرا ييايکشور بزرگ آس نيبا ا يهمکار

ساله باز کرده است و همچنين  25روي سند از اين سند نيز مي توان فهميد دولت حساب ويژه اي  شده است.

سرنوشت صنعت خودرو به سرانجام اين سند همکاري بستگي دارد و مي توان گفت منتظر تاثيرات برجام و 

ظر ورود اين بنگاه به بازگشت شرکاي اروپايي نبايد بود. عالوه بر اين مي توان از نقش مپنا فهميد بايد منت

 صنعت خودروسازي به صورت فعال بود. 
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 هفته مروری بر مه  ترین اخبار و تحليل های اقتصادی...
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 هفته مروری بر مه  ترین اخبار و تحليل های اقتصادی...     

 

 به هسته سخت يبانک نينرخ بهره برسيدن 

با کاهش نرخ  یکرده و بانک مرکز یبسط  ول را صعود ريمس رياخ یبازار باز با هدف کنترل نرخ بهره در هفته ها یبر زار

به سراغ  یکسر یدارا یبانک ها يبان  نيبازار ب در. را کاهش دهد يبان  نيدارد تا نرخ سود ب يسود در آن بازار سع

بازارها به صوری  نیدر ا يکنند. نرخ سود قرن ده ينهادها م نیمازاد رفته و اقدام به قرن  ول از ا یدارا يمام ینهادها

رساند  و  يم یيا به سطح باببسط  ول در بازار باز ر یکه بانک مرکز يزمان کند. يم رييته يبوده و به صوری هفتگ يتوافق

کاهش قابل  زين يبان  نينرخ سود ب تیمنابع در بازار شبانه کمتر شده و در نها نیدهد بنابرا ينرخ سود آن را در کف قرار م

با  سهیواحد درصد کاهش در مقا ۰.۰۵بهمن ماه با  ۲8به  ينرخ در هفته منته نیرابطه ا نيخواهد کرد . در هم دايتوجه  

 است. ريماه اخ 4نرخ سود در  يسطح هفتگ نیکه کمتر ديدرصد رس ۲۰.۲۶هفته  ذشته به 

 

درصد در آذرماه روند کاهشي داشته است و در نهايت در هفته گذشته به  21نرخ بهره بين بانکي از تحليل: 

ياست هاي درصد رسيد. متغيرهاي نقدينگي و کليت بازار پول نشان ميدهد بانک مرکزي توقف س 2۰.26

انبساطي را در دستور کار قرار داده است و کاهش بيشتر از اين مستلزم انبساط بيشتر پولي است که با اهداف 

 يروند کاهش ينگينقطه نقدبهرشد نقطهتورمي مغاير خواهد بود. طبق آخرين گزارش بانک مرکزي از بازار پول 

مربوط به رشد ماهانه  يآمارها نياست. همچن دهيدرصد رس8/39را حفظ کرده و به سطح  رياخ يهاخود در ماه

را به ثبت رسانده  ريدو سال اخ يرشدها ط نيترنيياز پا يکي ينگينقد ماهياز آن است که در د يحاک ينگينقد

 نيو ا افتهيدامه ماه ا يتابستان آغاز شده است در د يکه از انتها ينگيسرعت رشد نقد يروند کاهش است.

 درصد وارد شده است.4۰سطح  ريشاخص به ز
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 نقدی در بازار داخلي دبرو ، طال دبرشاخ   تحليل و  يش بيني
 شاخص دالر

واحد رشد داشت با واکنش منفي روبرو شده است و در این روزها ه  زیر این منطقه باقي  ۹۶.4در هفته های قبل تا  شاخ  دبر بعد از این ه
واحد را  ۹4.۵واحد ه  تثبيت شود مي تواند اصالح در کوتاه مدی و شاید ميان مدی داشته باشد. در آنصوری زیر  ۹۵.۵مانده و ا ر خصوصا زیر 

 ه  خواهد دید. 
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 GOLDطال : 

 ۱۹۰۰قيمت 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 

ت برای ميان مدی همچنان برقرار مي دبر واکنش منفي نشان داد و بعيد نيست در کوتاه مدی ه  به این شرایط اصالحي ادامه دهد ومي روند مثب
 دبر شرایط مثبت جدیدی را شروع کند.  ۱8۵۰ماند و شاید دوباره از منطقه ی

June July August September November 2022 February March
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 دالر نقدي 

سازی باشد. به تومان ه  افت داشت و بعد از آن در این روزها شاهد واکنش مثبت هستي  که بعيد نيست در حال کف  ۲۵۵۰۰قيمت دبر تا زیر 

 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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توانيد رو خواهيد شد و بر مبناي آن ميي آينده با ان روبههايي که در هفتهبينيها، خبرها، رويدادها و پيشاي از اطالعات، دادهمجموعه

شود تا به ها، شرايط کلي موجود است و تالش ميبنديدسته هاي استراتژيک خود را تغيير دهيد يا بهبود بخشيد. مبناي اينگيريتصميم

 گيران و مديران ارايه شود.بيني، تحليل الزم به تصميمجاي پيش

 

 رویدادهای آینده
 

 

 

 

 

 

 

 منتشر شده در اخبار اين هفته آينده مهم ترين رويدادهاي

 رويدادهاي سياسي

 خبر يا رويداد عنوان

 .روند يم نیبه و ندهیچند روز آ يط یيخارجه سه کشور ارو ا یو وزرا انيرعبداملهيما:از قول دو منبع آ اه  وي ومت

 .ندهوزاری امورخارجه: سفر اميرعبدامهيان به آفریقا در روزهای آی

 یتوافق هسته ا یيخ نهایاعالم تار

 ...( و بودجه سرمايه، بازار پول، بازار) اقتصادکالن حوزه مهم رويدادهاي

 خبر يا رويداد عنوان

 درصد(. ۲۰.۲۶انتشار نرخ بهره بين بان ي در اومين روز هفته و انتظار ثبای در محدوده های فعلي)

 شدن معامله  ران کالن ارزی به منظور بررسي  ایان سال. نزدیک شدن به روزهای  ایاني سال و کاهش تقاضای سنتي ارز ناشي از بسته

 .بار یيکار و و حمل هوا اومين یدر دوحه تا راه انداز رانیا یمرکز تیار یادیا

 .قرار  رفتن طرح توقف تهيير ساعت رسمي کشور در روزهای آیندهمیلس در دستور کار 

 .ادامه کاهش نرخ سود در سررسيد های بلندمدی اخزا

 .مي   يری ورازی صمت درباره عوارن صادراتي مواد معدني در دو هفته آیندهتص

 .توماني بودجه 4۲۰۰تصمي   يری میلس در خصو  ارز 

 .هزار توماني دبر ۲۶انتشار اخبار مثبت سياسي و واکنش بازار ارز به حمایت 

 .اسفندماه 7ششمين نمایشگاه اختصاصي ایران در دوشنبه تاجي ستان از 

 .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.

 هزار ميليارد تومان. ۱۰۰ا سقف ت ۱4۰۱تعيين ميزان انتشار اوراق در بودجه 

 ش ند يرا م یدبر ۱۰۰مت ينفت؛ ق

 يمام یزش بازارهایر

 در سقوط را جابه جا خواهد کرد یگریبورس تهران رکورد د

 دبر در تهران یت اندک بهایتقو

 رويدادهاي مهم اقتصاد و تحوالت  منقطقه و روابط جهاني

 عنوان رويداد يا خبر

 و آمری ا و تاثيرای آن بر بازار انرژی از جمله نفت.  ارو ا هیاتحاد یاز سو هيروس یها  یتحر دیتشدو تنش ها در شراق ارو ا  شیافزا

 .دبر ۱۹۳۰محدوده مقاومتي عبور از   اواکنش طالی جهاني بو  یطال در هفته جار متيق يشی  انداز افزا: چشت ويهفته ک نیا ينظرسنی

 چش  انداز نزومي بازار در بازار رمز ارز در صوری تداوم ریسک های وقوع جنگ نظامي بين روسيه و اوکراین.

 گ.آژانس بين اممللي انرژی: چش  انداز افزایشي مصرف و قيمت زغال سن

 تصمي  عیيب دومت انگليس؛  ایان هر  ونه محدودیت های کرونا در انگليس

 با افزایش نرخ بازدهي اوراق استراميا و نيوزیلندو يجهان یانتظارای نرخ بهره اافزایش 

 نیه به شرق اوکرايارتش روس یروهايورود ن

 هين و روسيه  وتيدتر علید و شدیشد ی  هایاعالم تحر

 


