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

چين؛ ديپلماسي سکوت
اگر یک نفر به جز والدیمير پوتين بتواند به جنگ روسيه در اوکراین پایان دهد ،این فرد ،شي جين پينگ ،رهبر چين است اما هنوز جز
چند تعارف سياسي از چين تالش بيش تری دیده نشده .آن ها ترجيح داده اند در حاشيه ماجرا قرار بگيرند و بعيد است که این موقعيت
را رها کنند .تا امروز ،تمام پيش بيني های پوتين ،اشتباه از آب درآمده است .رهبر روسيه فکر مي کرد که به سرعت کيیف را مي گيرد
و دست نشاندگانش را در آن جا مي نشاند اما دست اندازی او ،حاال شکست خورده و شانس هایش رو به کاهش است .برخي اميدوار
بودند که شکست نقشه سریع السير پوتين با ردی از عقالنيت در تصميم گيری های کرملين مواجه شود و روسيه با امتيازی حداقلي در
پای ميز مذاکرات حاضر باشد که به این جنگ بي رحمانه پایان دهد اما بمباران وحشيانه شهرهایي مانند ماریوپل و خارکف نشان داد که
پوتين مي خواهد به هر بهایي تا آخر این بازی را برود .غرب هرچند توانسته روسيه را در زمين اکراین شکست دهد اما هر لحظه بيش تر
از قبل با این پرسش اخالقي روبه رو مي شود که در برابر کشتار غيرنظاميان ،چرا وارد عمل نمي شود و پوتين را متوقف نمي کند؟ برای
آن ها این وضعيت هرچند به تضعيف گسترده ی روسيه مي انجامد اما از نقطه نظر افکارعمومي در داخل کشورهای شان ،یک کابوس
است .آیا راهي برای پایان سریع این کابوس وجود دارد؟ یک راه ميان برش این است که رهبر چين برای ميانجيگری وارد عمل شود.
تاکنون ترکيه ،اسرائيل و فرانسه برای ميانجيگری در جنگ کنوني روسيه در تالشند اما آنها به اندازه شي ،اهرم فشاری نزد پوتين ندارند.
غرب اما با این چالش روبه روست که چين تمایلي به استفاده از اهرم های خود نشان نمي دهد .هرچند این فقدان ایفای نقش جدی،
چين را در حاشيه ای خاکستری از ترکش های جنگ قرار داده اما فرصت درخشاني را برای بازسازی وجهه این کشور که پس از انتشار
کرونا به شدت هدف حمله جهانيان بوده ،از چين مي گيرد .این کشور اکنون در حاشيه دیپلماسي مانده و قادر به اعمال نفوذ متناسب با
قدرت اقتصادی و نظامي رو به رشد خود نيست .اما شاید این تنها دشواری چين نباشد .با طوالني شدن جنگ و افزایش تحریم های
غرب ،این خطر نيز وجود دارد که تحریم های ثانویه به چين سرایت کند و به آن آسيب برساند .ميانجيگری مي تواند به این موضوع و
خطرات ناشي از جنگ کمک کند .ميانجيگری همچنين وابستگي فزاینده روسيه به چين را عميق تر و وجهه و جایگاه جهاني چين را
تقویت مي کند .مجموع این شرایط ما را به یک نتيجه مي رساند؛ چين ،بي عمل خواهد ماند ،چيزی که با روحيه چيني ها سنخيت
دارد ،احتمالن برای آن ها ،دیدن تصویر کشتارهای بوچا ،از هر جای دیگری در دنيا ،عادی تر بوده است.

چه کسي زياده خواه است؟
ایران ادعا دارد که آمریکایيها در روند مذاکرات زیاده خواهي ميکنند و اکنون زماني است که باید تصميمات سخت بگيرند .متقابال آمریکاا
نيز ایران را متهم ميکند که زیاده خواهي ميکند و اکنون باید نسبت به اتخاذ تصميمات سخت اقدام کناد .هار دو طارف ادعاا دارناد کاه
صبرشان اندازه دارد ولي هر دو هم تاکيد دارند که توافق ميتواند بزودی در دسترس باشد.
این همه ادعاهاای مشاابه نشاان از آن دارد کاه توافاق اکناون در
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...تحليل سياسي
این خواسته ها موارد دشواری نيست و دو طرف قادر خواهند بود به سادگي به توافق دست یابند ،پس چرا تاکنون این توافق حاصل نشده
است؟
پاسخ دشوار نيست :جنگ روسيه با اکراین بر همه عرصه ها سایه افکنده و معادالت قبلي اکنون باید با در نظر گرفتن مترير حمله روسايه
به اکراین بازتعریف گردند .کامال مشخص است که در اثر بحران اکراین ،آمریکایيها تمایل دارند توافق با ایران هر چاه ساریعتر باه نتيجاه
برسد و البته به همين دليل روسها تمایل ندارند که تا پيش از پایان بحران اکراین توافقي ميان ایران و غارب حاصال گاردد .علات واضاح
است :یکي از جدی ترین موارد تحریمهای غرب بر ضد روسيه در صنایع نفت و گاز است و این امر باعث گردیاده قيمات نفات باه ميازان
قابل توجهي افزایش یابد که این امر نيز به نوبه خود به افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی در آمریکا و اروپا خواهد انجاميد که باه ساود
دولتهای غربي نخواهد بود .اولویت نخست دولت ه ای غربي آن است که فکری برای جایگزیني نفت و گااز روسايه پيادا کنناد تاا هام از
ميزان وابستگي اروپا به روسيه کاسته شود و هم قيمتها تا حدودی کنترل گردد .دراز کردن دست دوستي از سوی دولت بایدن باه سامت
دولت ونزوئال که سالهاست درگير منازعه با آمریکایيهاست ناشي از همين راهبرد واشنگتن است و بازگردادن نفت ایران به بازار تاثيری باه
سزا در قيمت نفت خواهد داشت.
در مقابل روسها تمایلي به از سر گيری برجام ندارند زیرا ميدانند که نفت این کشور سالحي است که ميتواند به خوبي در مهاار خصاومت
کشورهای غربي با این کشور تاثير بگذارد و اگر برجام به سرانجام رسد؛ سالح روسها کند ميگردد.
نتيجه این شده که ایران آمریکا را متهم به زیاده خواهي ميکند و تالش دارد که امتيازات الزم را از واشنگتن بگيرد .روسايه تمایال نادارد
که خيال غرب از تامين نفت مورد نيازش آسوده گردد و ایران نيز به خوبي این را ميداند .در مقابل اگر ایران بخواهد برخالف نظار روساها
با آمریکا و متحدانش به توافق برسد؛ آنگاه خصومت روسيه را برخواهد انگيخت و این چيزی نيست که تهران مایل به انجاام آن باشاد .در
واقع ایران زماني حاضر به توافق خواهد گردید که یا روسيه چراغ سبز را به تهران نشان داده باشد و یا اینکه امتيازاتي که ایران از آمریکاا
ميگيرد به اندازه ای چشمگير باشد که ارزش برانگيختن نارضایتي یک کشور دوست را داشته باشد.
پوتين و آينده پيش رو
شاید زماني که ریيس جمهور روسيه ماشه حمله به اکراین را فشار داد؛ گمان نميکرد که با چنين مشکالتي روبرو شود :احتمااال او انتظاار
داشته که همچون زماني که به شبه جزیره کریمه حمله کرد ،پيروزی آساني در انتظار او باشد و مناطق مورد نظر خود را تصرف نماوده و
دولت کنوني اکراین را با دولتي دست نشانده جایگزین نماید و نهایت واکنش اروپا و آمریکا نيز تحریمهایي سابک و چناد هفتاه غرولناد
باشد.
اما اینگونه نشد :بارها درهمين ستون یادآور شده ایم که بسياری از جنگها در تاریخ بشر ناشي از ارزیابي اشتباه یک و یا هر دوطرف ماجرا
از ميزان قدرت خودشان و ميزان قدرت حریفانشان ميباشد و به نظر ميرسد کاه پاوتين در مااجرای حملاه باه اکاراین ،در هار دو ماورد
اشتباهات سنگيني داشته است.
اشتباه نخست او آن بود که وی فکر ميکرد که ارتش روسيه آنقدر قوی است کاه اکاراین را همچاون کلوچاه ای خواهاد بلعياد و ریايس
جمهورآن کشور نيز فورا پا به فرار خواهد گذاشت و به یکي از کشورهای غربي پناهنده خواهد شد .نه ارتش روسيه آنقادر قاوی باود کاه
بت واند به پيروزی سریعي دست یابد و نه زلنسکي ریيس جمهور این کشور صحنه را ترک کرد.
اشتباه دوم پوتين آن بود که در خصوص ارزیابي قدرت حریف نيز خطا کرده بود :اگرچه کشورهای ناتو مستقيما وارد درگيری باا روسايه
نشدند؛ اما به روشهای آشکار و پنهان نسبت به تقویت توان نظامي اکراین اقدام نمودند و باا دراختياار گذاشاتن ساالحهای ضاد تاناک و
ضدهواپيما ،هزینه جنگ و تلفات سربازان روس را به شدت باال بردند .عالوه بر این تحریمهای بسيار شدید بر ضاد اقتصااد ایان کشاور و
توقيف دارایي های این کشور در سراسر اروپا و آمریکا داللت بر آن دارد که غرب برای به تله انداختن روسيه از مدتها قبال برناماه ریازی
کرده بوده است .شاید پوتين فکر ميکرده که وابستگي اروپا به نفت و گاز این کشور به اندازه ای باالست که کشورهای اروپایي مانع
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...تحليل سياسي
تحریمهای آمریکا خواهند شد و یا الاقل از اجرای آن خودداری خواهند کرد ،در حاليکاه واکنشاهای شاکل گرفتاه از ساوی اروپاا بسايار
متفاوت از ارزیابي آقای پوتين بود.
مسایلي نظير کشتار غيرنظاميان در شهر بوچا به آتش خشم جامعه بين المللي بر ضد روسيه دامن زده و به نظر ميرسد که اکنون روساها
کم کم متوجه دامي که برایشان پهن شده ،گردیده اند .تحریمهای بر ضداقتصاد این کشور و متهم شدن رهباران ایان کشاور باه جنایات
جنگي موضوعي نيست که حتي به فرض خروج کامل ارتش روسيه از اکراین در همين روز آینده نيز به ساادگي از مياان بارود .تحریمهاا
معموال سالها باقي مي ماند و تاثير منفي قابل مالحظه ای بر روی اقتصاد روسيه باقي خواهد گذاشت.
ساخ تار حکومتي در روسيه بر پایه نوعي اليگاریشي باندی بنا شده و البته تردیدی در این نيسات کاه بارخالف دوران یلتساين ،در دوران
پوتين اليگارشها تحت کنترل قرار گرفته و در راستای منافع دولت او سازماندهي شده اند .از سوی دیگر پوتين تسلط خاوبي بار ارتاش و
دستگاههای امنيتي ای ن کشور دارد اما نباید از یاد ببریم که در هر سيستم مطيعي نيز تريير شرایط ميتواند بحران های جدی در سااختار
و سلسله مراتب قدرت ایجاد کند .وفاداری اليگارشها در صورتي تداوم خواهد داشت که دولت و به عبارت دقيقتر راس هرم قادرت بتواناد
منافع آنها را تامين کند و در واق ع روابط آنها با قدرت یک رابطه دوجانبه است .عالوه بر این برخي گزارشها داللت بر آن دارد که برخاي از
فرماندهان ارشد ارتش روسيه مخالف حمله ای با این وسعت به اکراین بوده اند و نظرشان بيشتر بر روی حمالت هوایي و تصرف منااطقي
محدود از استانهای روس نشين اکراین بوده اما پوتين تحت تاثير نظرات مشاوران غيرنظامي خود تصميم باه حملاه سراساری باه اکاراین
گرفته است.
معنای گزاره های فوق آن است که ریشه های نارضایتي از عملکرد پوتين هم در اليگارشها و هم در سران ارتش این کشور وجود دارد .تاا
زماني که سلطه پوتين بر دستگاههای اطالعاتي و ار تش برقرار باشد ،او ميتواند این بحران نارضایتي را مدیریت نمایاد ،اماا مسالما تااثير
منفي تحریمها بر اقتصاد روسيه اجازه نخواهد داد این سلطه اطالعاتي – نظامي تا مدت زیادی ادامه پيدا کند .بروز بان بساتي فرسایشاي
در روابط خارجي روسيه سبب خواهد شد تا پایه های تسلط پوتين بر جامعه روسيه سست شود و آن هنگام خواهد بود که ماورد اعتمااد
ترین نفرات برای ریيس جمهوری روسيه ،به فکر پيدا کردن جانشيني برای او خواهند بود؛ جانشيني کاه بتواناد دردسارهای ایجااد شاده
توسط پوتين را مرتفع سازد.

4

گزارش اقتصادي سياسي | شرکت مطالعات اقتصادي آريا سهم

رویدادهای مهم سياسي
مذاکرات در بن بست
مذاکرات هسته ای متوقف شده است  /چادر خبرنگاران در برابر هتل کوتنبرگ ،محل برگزاری مذاکرات وین ،جمع آوری شده است /
مهم ترین مساله در اختالف ایران و آمریکا ،بر سر تحریم سپاه و حضور این نهاد در فهرست گروه های تروریستي آمریکاست /اضافه کردن
نام سپاه به فهرست تروریستي آمریکا در زمان دونالد ترامپ به انجام رسيد /واشنگتن پست از قول منابع آگاه :اختالفات تقریباً به طور
کامل حول موضوع حضور سپاه در فهرست تروریستي مي چرخد /فعال پيشنهاد قابل قبولي برای ایران و آمریکا در جهت حل اختالفات
بر سر سپاه ارایه نشده  /درخواست تهران برای حذف نام سپاه از ليست سازمانهای تروریستي خارجي ،مذاکرات را متوقف کرده است/
برای دولت بایدن ،بزرگترین مانع برای حذف سپاه از ليست ،واکنش احتمالي در کنگره است  /موضوع حذف سپاه از فهرست تروریستي
آمریکا؛ مخالفت قابل توجهي از هر دو حزب را با هرگونه احيای برجام افزایش داده است  /آمریکا پيش تر پيشنهاد داده بود که در ازای
حذف نام سپاه از فهرست ،در بيانيه عمومي احيای برجام ،عبارت عدم تجاوز منطقه ای به عنوان یکي از تعهدات ایران گنجانده شود /
شرط دیگر واشنگتن این بود که تهران هرگونه عمليات تالفي جویانه در ارتباط با ترور قاسم سليماني را کنار بگذارد  /این پيشنهاد آمریکا
دیگر روی ميز نيست  /دو نماینده جمهوریخواه طرحي برای ممنوعيت خروج سپاه ار فهرست ترورویستي را به کنگره ارایه مي کنند  /این
طرح حذف سپاه از فهرست سازمان های تروریستي خارجي بدون تایيد کنگره را منع مي کند  /رابرت مالي در قطر :بر اساس قوانين
ایاالت متحده و سياستهای ما ،سپاه تحت تحریم باقي خواهد ماند  /تصورات ما نسبت به این نهاد تريير نخواهد کرد  /اميرعبداللهيان،
زیادهخواهي آمریکا ،دليل مکث در مذاکرات هستهای است  /سخنگوی وزارت خارجه :آمریکا تالش مي کند موضوعات باقي مانده در این
مذاکرات را گروگان مسائل سياست داخلي خود کند  /ما هنوز منتظر پاسخ آمریکا هستيم /موضوع خروج اشخاص حقيقي و حقوقي از
ليست تحریم و انتفاع اقتصادی ایران معطل تصميم سياسي واشنگتن است  /دستيابي به یک توافق خوب ممکن است  /سه موضوع
کليدی هنوز حل نشده باقي مانده است  /واکنش سخنگوی وزارت خارجه آمریکا :کساني که در مذاکرات بودهاند دقيقا ميدانند کدام
طرف پيشنهادهای سازنده داده و کدام طرف درخواستهایي را مطرح کرده که ربطي به برجام نداشته است  /آن درخواست ها سبب شد
تا به وضعيت کنوني برسيم  /توپ در زمين ایران است و تصميم گيری نهایي با حکومت این کشور است  /ممکن است زمان گریز ایران به
قدری کاهش یابد احيای برجام بالموضوع شود  /ریيس سازمان انرژی اتمي :با احيای برجام؛ ایران محدودیت تعدادی و مقداری دارد که
عينا همان اجرا خواهد شد  /تصميم جدیدی گرفته نخواهد شد ،در صورت نهایي شدن توافق به همان ميزاني که در گذشته تعيين شده
بود ،ادامه خواهيم داد  /براساس آنچه که در گذشته تجربه شده است ما آن را معامله ميکنيم  /ابهامات یک مکان مورد نظر آژانس رفع
شده  /سه مکان دیگر در حال بررسي است  /مقداری از اورانيوم  ۶۰درصد را در چارچوب مذاکرات وین نگه مي داریم؛ حدود دو و نيم
کيلوست  /نامه  ۱۹۰نماینده مجلس به ریيسي درباره مذاکرات وین :تضمينهای محکمتر بگيرید.
تحليل :تله ي ترامپ گويا يک سال پس از رفتنش ،هنوز هم کار مي کند .ايران مي گويد که بدون خارج کردن سپاه از
فهرست گروه هاي تروريستي آمريکا و برداشته شدن تحريم هاي اين نهاد ،حاضر به سازش هسته اي نيست و دولت بايدن
به اين دليل که مي داند با اين کار حمايت حداقلي کنگره از احياي برجام را از دست مي دهد و نمي تواند شرکاي منطقه اي
آمريکا را هم راضي کند ،دست هايش براي پذيرفتن شرط ايران ،بسته است .در واقعيت هم با توجه به اين که تقريبن تمام
بخش هاي اقتصاد ايران با سپاه گره خورده ،احياي برجام بدون برداشته شدن تحريم هاي سپاه که مستلزم خروج اين نهاد
از فهرست گروه هاي تروريستي ست ،تقريبن اثر خاصي نخواهد داشت .احياي برجام با وجود باقي ماندن سپاه در اين
فهرست ،دست کنگره و دولت هاي آتي آمريکا را باز مي گذارد که هر زمان اراده کنند ،هر بخشي از اقتصاد ايران را با
توجيه حضور سپاه در آن ،تحري م کنند .به نظر مي رسد روزي که دولت ترامپ سپاه را در فهرست تروريستي قرار داد ،به
خوبي مي دانست چگونه راه بازگشت به برجام را مسدود مي کند.
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تکاپوي محور عبري-عربي
ریيس ستاد ارتش اسرائيل :برای اقدام در ایران بهسرعت در حال آماده شدن هستيم  /مأموریتهایي با محوریت عمليات هوایي ،جنگ
بين جنگها ،عمليات در حلقه دوم و آمادهسازی برای اقدام در ایران ،با شتاب بسيار در جریان است  /بهشکلي بيسابقه در حال افزایش و
تکميل دامنه انواع پلتفرمها و سنسورهای هوایي و تسليحات هستيم  /عمليات های پيشين ،در جلوگيری از استقرار نيروهای ایراني در
سوریه و نيروهای حزباهلل در جوالن ،تاثيرگذار بود  /دیدار مهمي ميان وزرای خارجه اسرایيل ،امارات ،بحرین ،مراکش و مصر برگزار شد
 /این نشست سطح باال ،نام اجالس نقب را به خود گرفته است  /هدف نشست ،ایجاد وحدت برای پاسه به حمالت اخير ایران و نيروهای
نيابتي آن در منطقه بوده است  /اسرایيل و کشورهای عربي توافق کرده اند تا تا مکانيزمي برای شناسایي و رهگيری تهدیدات هوایي
ایران ایجاد کنند  /اجالس نقب به دعوت رسمي وزیر امور خارجه اسرایيل در جنوب اسرائيل برگزار شد  /براساس گزارش ها ،همکاری
اسرایيل با کشورهای عربي شامل هماهنگي عملياتي ،تبادل اطالعات مربوطه در مورد تهدیدات ،بازدید هيئتها و آموزش مشترک
نيروهای هوایي اسرائيل و خارجي است  /ارتش اسرائيل این هماهنگي هوایي را یک دارایي راهبردی ناميده اند که تا چند سال پيش در
دسترس نبود  /هاآرتص :اسرایيل و کشورهای عربي یک پدافند هوایي هماهنگ تشکيل خواهند داد  /ریيس سابق اطالعات نظامي ارتش
اسرائيل :برنامه هستهای ایران بعد از جنگ اوکراین تقویت شده  /بازگشت آمریکا به برجام  ۲۰۱۵در سال  ۲۰۲۰اشتباه است  /ميدوارم
حمله به ایران انجام پذیر باشد اما به عنوان آخرین گزینه  /پيش از هر حمله ای ،باید سایر اقدامات ،از مذاکرات و فشار اقتصادی گرفته
تا خرابکاری و عمليات سایبری را پيش برد  /خروج ناگهاني یک نماینده ،ائتالف حاکم اسرائيل را از اکثریت انداخت  /ایدیت سيلمان،
عضو حزب راستگرای یمينا :برای تشکيل دولتي راستگرا تالش مي کنم  /در ميان جبهه ائتالف ،تنها من نيستم که متفاوت از نخست
وزیر فکر مي کنم  /زمان تشکيل یک دولت صهيونيست است  /بنت تنها یک صندلي با سقوط از اریکه قدرت فاصله دارد  /واکنش
نتانياهو :ایدیت ،تو ثابت کردی که راهنمای تو ،نگراني برای هویت یهودی اسرائيل و سرزمين اسرائيل است  /اعضای حزب بنت؛ به ایدیت
سيلمان بپيوندید  /دولتي ضعيف و سست در اسرائيل بر سر کار است که روزهایش به شماره افتاده.
تحليل :هر سال جنگ پنهايي تهران و تل آويو دارد شديدتر مي شود .هم زمان با اين که ايران در حال پيش رفت توانمندي
هاي پهپادي خود است ،اسراييل نگراني هاي بيش تري پيدا کرده و به سمت يک سيستم پدافند ارزان تر و چابک تر گام
برداشته است .به نظر مي رسد که هم زمان اسراييل دارد خود را آماده مي کند که «اگر الزم ديد» خود «به تنهايي» دست
به يک عمليات نظامي در ايران بزند .از ظاهر امر به نظر مي رسد که اسراييل هم اکنون دوباره به نقش چماق در بازي
معروف هويج و چماق بازگشته تا ايران را بيش تر به سمت پذيرفتن يک توافق اتمي سوق دهد اما شايد اين بار تمام
تهديدهاي اسراييل ،صرفن يک بازي در نقش قديمي خودش نباشد و بخواهد با توجه به اجماع ديپلماتيک کشورهاي عربي
پشت سر آن ،رفتاري ماجراجويانه را در پيش بگيرد .اين را نمي شود پيش بيني کرد چه قدر سطح تهديدات جدي است اما
الاقل مي تواند از تداوم عمليات نظامي اسراييل در سوريه اطمينان داشت .در ابتداي جنگ اکراين ،ارتش اسراييل از اين
امر هراس داشت که جنگ اکراين و پاسخ محکم غرب ،سبب تغيير رويکرد روسيه و هماهنگي آن در سوريه به اسراييل
شود .اين مي توانست آزادي عمل نيروي هوايي اسرائيل در آنجا را کاهش ميدهد ،اما نشانه اي در دست نيست که روس ها
دست به اقدامي زده باشند.
جنايت بوچا؛ لحظه سقوط روسيه
با عقب نشيني ارتش روسيه از کيف ،جهان با دیدن تصاویر جنایت های جنگي انجام شده در حومه کيف به دست روس ها ،شوکه شده
است /بيش ترین حجم کشتار غيرنظامي و تجاوز به زنان تا به امروز در شهر کوچک بوچا رخ داده است  /زلنسکي در نشست اضطراری
شورای امنيت :یا فورا وارد عمل شوید یا نهاد خود را کامال منحل کنيد  /شهروندان اوکرایني پس از شکنجه توسط سربازان روس ،به
ضرب گلوله در ناحيه سر به قتل رسيده ،با نارنجک در خانه خود منفجر شده و در خودرو با تانک زیر گرفته شدهاند  /اعضای بدن
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قربانيان را قطع کرده و گلوی آنها را بریدهاند  /به زنان در برابر فرزندان آنها تجاوز شده و آنها را کشتهاند  /زبان آنها را بریدهاند چون
متجاوزان دوست نداشتند حرفهای قربانيان را بشنوند  /در مواردی آنها تمامي اعضای خانواده از جمله کودکان را کشتهاند  /آن ها
صرفاً برای لذت ،خودروها و سرنشينان آنها را با تانک زیر ميگرفتند  /نيروهای روس و افرادی که به آنها چنين دستوری دادهاند باید
فوراً به دليل ارتکاب جنایات جنگي در اوکراین محاکمه شوند  /افرادی که مرتکب این جنایات شده و چنين دستوری دادهاند باید در
دادگاهي نظير نورنبرگ محاکمه شوند  /روس ها مرتکب اعمالي شدند که داعش انجام نداده بود  /این یک نسل کشي است  /پوتين به
شکنجه کل ملت ما روی آورده  /مردم اوکراین نميخواهند تحت تسلط روسيه قرار بگيرند و در نتيجه در حال نابودی و منقرض شدن
هستند  /شيطان به سرزمين ما آمده است  /هرکسي که مرتکب این جنایات شود در کتاب ویژه جالدها نامش درج ميشود  /او را پيدا و
مجازات خواهيم کرد  /اطالعاتي از کشته و شکنجه شدن بيش از  ۳۰۰نفر در بوچا وجود دارد /تحقيقات درباره همه کارهایي که
اشرالگران انجام دادند را تازه شروع کردهایم  /احتمال دارد که وقتي کل شهر را وارسي کردیم ليست قربانيان خيلي بزرگتر شود  /تازه
این فقط یک شهر است  /روسيه از گرسنگي به عنوان سالحي برای پيروزی استفاده ميکند  /روسيه ميخواهد آثار جنایات جنگي را
پنهان کند  /آنها عملياتي دروغين برای پنهان کردن گناه خود در کشتار جمعي غيرنظاميان در ماریوپل را شروع کردهاند  /دهها مصاحبه
ساختگي ترتيب خواهند داد ،تصویر و صداها را ویرایش خواهند کرد و مردم را خواهند کشت  /در بسياری مناطق اشرالگران کارهایي
کردند که محليها حتي  ۸۰سال پيش در جریان اشرال توسط نازیها ندیده بودند  /مشاور زلنسکي همزمان با عقب نشيني نيروهای
روسيه :این دقيقا جنایت جنگي است  /این وحشيگری محض است  /اطالعات اوکراین فهرست سربازان روسيه در بوچا را منتشر کرد /
سازمان اطالعات نظامي اوکراین :آن ها در ارتکاب جنایات جنگي در شهرک بوچا دست داشتهاند  /همه جنایتکاران جنگي که عليه
غيرنظاميان اوکراین مرتکب جنایت شدهاند ،محاکمه خواهند شد  /دادستاني اکراین :روسيه تنها در بوچا بيش از  4۵۰۰مورد جنایت
جنگي مرتکب شده است  /شهرستانهای حومه کيیف به دست سربازان ارتش روسيه تبدیل بخشي از جهنم شده بودند  /تمام عامالن
این جنایات در دادگاههای ملي و بينالمللي به دست عدالت سپرده شوند  /جسد  ۵۷نفر را تنها در یک گور دستهجمعي در بوچا پيدا
کردیم  /سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا :در حال ردگيری و مستندسازی جنایتها هستيم  /مسووالن این حوادث را محاکمه خواهند
کرد  /بایدن :پوتين باید در دادگاه جنایات جنگي محاکمه شود  /الوروف خطاب به بایدن :به وجدان تان مراجعه کنيد  /ادعای سفير
روسيه در سازمان ملل :هيچ فرد غيرنظامي طي یک ماه اشرال نظامي بوچا در این شهرک کشته نشده است  /همه چيز صحنهسازی است
 /ادعای حکومت روسيه در حالي ست که تصاویر ماهواره ای توانسته اعتبار تصاویر اجساد رها شده غيرنظاميان در بوچا را تایيد کند  /این
اجساد به مدت چند روز در خيابان رها شده بودند و زمان مرگشان مربوط به زمان حضور نظاميان روسيه در این شهر است  /از سوی
دیگر خبرنگاران رسانه های بين المللي که به بوچا رفته اند ،شاهد فيجع ترین صحنه های چند دهه گذشته بوده اند  /خبرنگار بيبيسي:
در زیرزمين یک خانه ۵ ،مرد غيرنظامي را با دستان بسته کشته بودند  /یک گور غيرعميق در روستای موتيژین در غرب کيیف دیدم /
اجساد چهار نفر از جمله کدخدای ده پس از کشته شدن در آن دفن شده بود  /نخست وزیر لهستان :روسيه در اوکراین دست به نسل
کشي زده  /دبيرکل ناتو :چنين وحشي گری ای ،دههها در اروپا دیده نشده بود  /وزیر خارجه آمریکا :تا زماني که وحشيگری روسيه عليه
اوکراین ادامه دارد ،این واقعيت چيزی است که هر روز در جریان است  /وزیر خارجه آلمان :تصاویر اجساد در بوچا غيرقابل تحمل است /
چندین کشور اروپایي اقدام به اخراج دیپلماتهای روسي کردهاند  /دليل آن ها «قساوت» روس ها در ارتکاب جنایت های جنگي بوده
است  /پس از فرانسه و آلمان  /ایتاليا ،دانمارک و سوئد هم به جمع اخراج کنندگان دیپلماتهای روسيه پيوستند  /اتحادیه اروپا ،نام
دختران پوتين را در فهرست تحریمي جدید خود قرار مي دهد  /سخنگوی کاخ سفيد :تحریم های بيش تری در راه است  /تحریم ها
دزدساالری روسيه را که از جنگ پوتين حمایت مالي و پشتيباني ميکند ،مسئول خواهد دانست  /هند در اقدامي کمسابقه از تحقيقات
مستقل درباره وقایع شهر بوچا حمایت کرد  /پاپ فرانسيس با بوسه بر پرچم اوکراین قتل عام بوچا را محکوم کرد  /با عقب نشيني ارتش
پوتين از کيف ،به نظر مي رسد که پوتين قصد تمرکز بر شرق اکراین را دارد  /زلنسکي :روسيه اکنون قصد تصرف شرق و جنوب اوکراین
را دارد  /ستاد کل ارتش اوکراین :روسيه قصد دارد نيروهای اوکرایني را در شرق دونباس محاصره کند  /دبيرکل ناتو :چند هفته طول
ميکشد تا روسيه برای حمله به شرق اوکراین آماده شود  /ناتو باید از این فرصت استفاده کند  /مقام ارشد دفاعي ایاالت متحده :روسيه
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تالشهای جنگي را در شرق اوکراین متمرکز ميکند  /وزارت دفاع بریتانيا :تصرف ماریوپل برای روسيه هدفي حياتي است  /وضع مردم
در ماریوپل در حال وخيمتر شدن است  ۱۶۰ /هزار ساکن شهر ،دسترسي به دارو ،ارتباطات ،گرما و آب ندارند  /روسيه از امدادرساني
جلوگيری کرده است تا مدافعان را برای تسليم ،تحت فشار قرار دهد  /شهردار شهر بندری ميکوالیف :ما هر روز زیر بمباران هستيم.
دیروز دو نوبت بمباران داشتيم  /ما را با بمبهای خوشهای بمباران کردند.
تحليل نخست | پوتين ديگر برنمي گردد! با انتشار تصاوير بوچا و روشن شدن ابعاد جنايت هاي سبيعانه ي روسي ها در
اکراين ،شاهد موجي از بي سابقه ترين حمالت مستقيم به شخص پوتين از سوي رهبران دنيا هستم .در ترم حقوق بين
الملل ،اين گونه هدف قرار دادن رهبر يک کشور ،يک معنا بيش تر ندارد؛ اين که ديگر از جامعه جهاني حذف شده و شانس
هرگونه رابطه ي ديپلماتيک متعارف با ديگر نقاط دنيا را از دست داده است .روزها براي پوتين بسيار بد و در انزواي شديد
مي گذرد.
تحليل دوم | روسيه تمام توانش را پشت درب هاي ماريوپل بسيج کرده تا شايد پس از  40روز محاصره و استفاده از
سياست گرسنگي دادن مردم اين شهر مقاوم ،بتواند در نهايت آن جا را تصرف کند ،اما چرا ماريوپل در جنوب اوکراين اين
قدر مهم است؟ اگر ماريوپل سقوط کند ،کنترل يکي از بزرگترين بنادر اوکراين به دست روسيه مي افتد و يک کريدور
زميني بين کريمه و مناطقي در لوهانسک و دونتسک که تحت کنترل جدايي طلبان مورد حمايت روسيه است ،ايجاد مي
شود .اتصال کريمه به سرزمين اصلي روسيه از طريق مناطق تحت کنترل شورشيان ،جابجايي کاال و افراد به کريمه و از اين
منطقه را براي روسيه آسان تر مي کند .روسيه از سال  ،2014زماني که درگيري در شرق اوکراين آغاز شد ،خواستار چنين
چيزي بود .در حال حاضر کريمه از طريق يک پل به روسيه متصل است .اين پل پس از الحاق اين شبه جزيره به روسيه با
هزينه زيادي توسط اين کشور ساخته شد .اشغال ماريوپل به منزله ي اتصال چند لشگر مختلف ارتش روسيه در جنوب و
شرق به يک ديگر است که توان آن ها را براي نگه داشتن اين مناطق افزون مي کند .ارتش ناتوان پوتين تا به امروز حتا
موفق نشده ،دو لشگر خود را به هم برساند .حاال بايد ديد ،ماريوپل باالخره تسليم مي شود يا خير.
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...رویدادهای مهم سياسي
سرخط خبرها








واریانت تازه ای از کرونا در جهان در حال سرایت است  /در ایران براساس آمار رسمي ،تلفات روزانه این بيماری بيش تر از  ۵۰نفر است /
هم زمان با پایان تعطيالت نوروزی ،تمامي مدرسه ها و دانشگاه بازگشایي شده است.
برداشتن ارزی  4۲۰۰کاالهای اساسي به موج بي سابقه ای از گراني در همين ابتدای سال دامن زده است  /نایب ریيس کميسيون برنامه
و بودجه :طرح دولت پس از حذف ارز  4۲۰۰توماني ،ارائه کارت اعتباری به مردم است  /سخنگوی دولت :مجلس درمورد حذف ارز 4۲۰۰
توماني در بودجه تعيين تکليف نکرده.
وزیر نفت ۱۶ :ميليارد دالر قرارداد نفتي امضا کردیم  /جزئيات را افشا نميکنيم.
به  ۳روحاني در حرم امام رضا با چاقو حمله شد  /یکي از سه روحاني جان باخت  /ضارب بازداشت شد  /دادستان مشهد ۵ :تن در این
رابطه دستگير شدند  /ضارب تبعه خارجي است  /جزیياتي از هویت ضارب سه روحاني منتشر شده است  /براساس اعالم نيروی انتظاميف
وی ،عبداللطيف مرادی ۲۱ ،ساله و ازبک تبار است  /یکسال پيش به صورت غيرقانوني از مرز پاکستان وارد ایران شده  /او شيعيان را
رافضي و مجوس ميداند  /ضارب به همراه برادرش در یک باربری در مشهد کار ميکردند  /وی ساعت  ۱۳روز گذشته با همراه داشتن
یک چاقوی نسبتاً بزرگ وارد حرم مي شود  /او ساعت  ۱4و  ۱۶دقيقه به سمت سه روحاني حمله کرده و با ضربات چاقو آنها را مورد
ضربه قرار ميدهد  /فقط به یکي از این روحانيون  ۲۰ضربه چاقو مي زند  /رئيسي درمورد حمله به سه روحاني در مشهد :قطعاً این
حادثه به دست یکي از عناصر منحرف و تحت تأثير گروههای تکفيری آمریکایي صورت گرفته  /وزارت اطالعات عوامل مؤثر این حادثه را
شناسایي کند.
در تعطيالت نوروزی ،زنان در مشهد پشت درهای استادیوم ماندند و امکان تماشای بازی تيم ملي را از نزدیک نيافتند  /زنان که معترض
این امر بودند ،با برخورد شدید نيروی انتظامي روبه رو شدند  /نيروهای امنيتي از گاز اشک آور استفاده کردند  /برخورد با زنان پشت در
استادیوم با واکنش منفي گسترده ای همراه بوده است  /وریان غفوری ،علي دایي ،مسعود شجاعي و ده ها ورزشکار و هنرمند به شدت
این ماجرا را محکوم کرده اند  /وزیر کشور درمورد حادثه مشهد :افشانه فلفلي استفاده شد چون خطر شکسته شدن درها وجود داشت /
در ورزشگاه مشهد شرایط برای پدیرش بانوان فراهم نبودگزارش حادثه ورزشگاه مشهد برای رئيسجمهور ارسال شده.
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تحليل بازار مسکن
خبر اول
افزايش قيمت مسکن در اسفند
در هفتهای که گذشت بانک مرکزی آمار مربوط به تحوالت بازار مسکن در اسفند  ۱4۰۰را منتشر کرد .بانک مرکزی
گزارش داد :تعداد آپارتمانهای مسکوني معامله شده در شهر تهران در اسفند ماه سال  ،۱4۰۰به  ۶.۸هزار واحد مسکوني
رسيد که نسبت به ماه قبل  ۱۹.۹درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن  ۲۹.۶درصد افزایش نشان مي دهد.
در ماه مورد گزارش ،متوسط قيمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکوني معامله شده از طریق بنگاههای
معامالت ملکي شهر تهران  ۳۵ميليون و ۱۲۰هزار تومان بود که حاکي از افزایش  ۶.۲درصدی نسبت به ماه قبل است.
همچنين این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل  ۱۶درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه اسفند
ماه سال ( ۱۳۹۹معادل ۹۳.۷درصد) به مراتب کمتر بوده و مبين کند شدن آهنگ رشد قيمت مسکن در سال  ۱4۰۰است.
تحليل :شرايط بازار معامالت مسکن در اسفندماه امسال نشان دهنده يک وضعيت متفاوت ملکي در اين ماه
است .در شرايطي که بيشترين ميزان افت ماهانه معامالت خريد آپارتمان دراين ماه به ثبت رسيده است در
عين حال رکورد بيشترين تورم ماهانه نيز در اين ماه به ثبت رسيده است .اسفند ماه نه تنها بيشترين تورم
ماهانه در بازار مسکن  1400به ثبت رسيد بلکه بيشترين افت تعداد معامالت مسکن نيز مربوط به همين ماه
است .اين شرايط دوگانه ناشي از گرانفروشي مسکن در مقطع زماني شب عيد معامالت مسکن است.
بررسيها نشان ميدهد تورم شديد اسفندماه ناشي از عرضه فايل هاي فروش با سطح باالي قيمت است و به
همين علت است که بخشي از تقاضاي حاضر در بازار اين گران فروشي را نپذيرفته و همزمان با رشد شديد
قيمت ها ،تعداد معامالت نيز با افت شديد همراه شده است .پيشبينيها احتمال کاهش قيمت مسکن در
فروردين ماه در مقايسه با اسفند را مطرح ميکند.
خبر دوم
شروع آرام بازار مسکن 1401
بازار معامالت مسکن در سال  ۱4۰۱در حالي به تازگي آغاز به کار کرده است که عالمتي مبني بر وجود تقاضای هيجاني
در این بازار دیده نمي شود؛ ضمن آنکه اثری از رکود عميق نيز در این بازار دیده نمي شود.
فعاالن بازار معامالت مسکن در تحليل وضعيت فعلي بازار معتقدند :امسال کاهش قيمت واقعي مسکن مشابه آنچه در سال
گذشته تجربه شد ،به احتمال بسيار ادامه خواهد یافت و به نظر نمي رسد که بازار مسکن با افزایش محسوس قيمت(به
شرط ثبات شرایط و عدم بروز وقایع پيش بيني نشده) ،مواجه باشد.
مهمترین عامل اثرگذار بر بازار معامالت و ساخت و ساز مسکن که فعاالن ،کارشناسان و سازنده های بازار مسکن برای سال
 ۱4۰۱به آن اشاره مي کنند ،نتایج مذاکرات است .آن ها دستيابي به توافق یا عدم حصول توافق را مهمترین عامل در
تعيين سمت و سوی بازار مسکن در سال جاری عنوان مي کنند.
با این حال فرضيه قوی تر و محتمل تر ملکي در سال جاری ،خروج از رکود معامالتي بدون ایجاد رونق کامل در شرایط
ثبات قيمت و به احتمال زیاد کاهش قيمت واقعي مسکن (جاماندگي تورم مسکن از تورم عمومي) است .برای بازار ساخت
و ساز نيز کماکان ادامه رکود پيش بيني مي شود.
10
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...تحليل بازار مسکن
خبر سوم
روايت سازنده ها از ساخت مسکن
در یک هفته گذشته اتاق تعاون ایران تازه ترین گزارش مربوط به وضعيت بازار ساخت و ساز و مسکن را از نگاه سازنده ها
و فعاالن ساختماني منت شر کرد .اتاق تعاون هر ماه در گزارشي با تکيه بر نظرسنجي از فعاالن ساختماني و سازنده ها روایت
و تجربه سازنده ها از فعاليت های آنان در بازار مسکن وساخت وساز و همچنين حس آتي آن ها در خصوص وضعيت این
بازار در یک ماه پيش رو را منتشر مي کند.
در این گزارش که به عنوان گزارش شامخ یا شاخص مدیران خرید ساختماني شناخته مي شود ،عدد  ۵۰نشان دهنده ثبات
شرایط و عدم تريير در وضعيت بازار ،اعداد کمتر از  ۵۰نشان دهنده بدتر شدن شرایط و اعداد باالتر از  ۵۰نشان دهنده
بهتر شدن شرایط در مقایسه با ماه قبل است .در این گزارش همچنين سازند ه ها و فعاالن ساختماني پيش بيني خود در
ارتباط با آینده کوتاه مدت بازار ساخت و معامالت مسکن ظرف ماه پيش رو را اعالم مي کنند.
براساس گزارش جدید شامخ ،عدد شامخ کل اسفند  ۱4۰۰به عدد  ۵۸.۷۲رسيده است که این ميزان نشان دهنده بهبود
شرایط بازار مسکن وساخت و ساز در مقایسه با بهمن ماه است .در مولفه های ميزان سفارش های جدید ،ميزان فعاليت
های انجام شده ،ميزان فروش و همچنين قيمت محصوالت توليد شده و قيمت خرید مواد اوليه یا لوازم مورد نياز نيز اعداد
با افزایش مواجه شده اند .اما عدد شاخص انتظار بهبود فعاليت های کسب و کار در بين فعاالن بخش ساختمان نسبت به
اسفند ماه کاهش داشته است و به طور محسوس افت کرده است.
تحليل :گزارش شامخ ساختمان در واقع در بردارنده نتايج تجربه وحس سازنده ها نسبت به شرايط گذشته،
حال و آينده بازار مسکن و ساخت وساز است .گزارش مربوط به شاخص مديران خريد ساختماني در اسفندماه
نشان مي دهد اگرچه به طور کلي و از ديدگاه سازنده ها و فعاالن ساختماني شرايط در اين بازار در اسفند ماه
در مقايسه با بهمن  1400بهبود يافته است اما در برخي مولفه ها مي توان افزايش بدبيني را مشاهده کرد .يکي
از داليل بهبود وضعيت بازار ساخت و ساز و مسکن در اسفند ماه نسبت به بهمن از ديدگاه سازنده ها افزايش
فعاليت ها و سرعت انجام کار ناشي از تعجيل براي اتمام پروژه ها به دليل اتمام سال وهمچنين قرار گرفتن در
مقطع زماني شب عيد بازار معامالت مسکن و افزايش تقاضاي کشوري براي خريد مسکن است.
اما از سوي ديگر  ،نتايج اين نظرسنجي نشان دهنده افزايش قيمت مصالح ساختماني از يک سو و افزايش
قيمت تمام شده مسکن از محل هزينه هاي ساخت از سوي ديگر است .اين موضوع يکي از عوامل موثر در
کاهش عدد مربوط به خوش بيني سازنده ها نسبت به وضعيت کسب و کارشان در فروردين ماه است .از سوي
ديگر با توجه به قرار داشتن بازار در ماه جاري در وضعيت نيمه تعطيل ناشي ازتعطيالت نوروز ،چشم انداز
کسب و کار سازنده ها در اين ماه تحت تاثير قرار گرفته و اين موضوع نيز احتمال رکود فعاليت هاي ساختماني
و معامالتي را در بخش مسکن افزايش داده است .از اين رو و با توجه به اين دو عامل مي توان اعالم کرد
سازنده ها نسبت به وضعيت حرفه خود در اولين ماه از سال  1401چندان اميدوار نيستند ورکود فعاليت هاي
ساختماني را پيش بيني مي کنند .هر چند انتظار مي رود با نزديک شدن به ارديبهشت ماه و ورود به دومين
ماه از سال جاري در اين شاخص شاهد بهبود وضعيت باشيم.
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مروری بر مهم ترین اخبار و تحليل های اقتصادی هفته
نظرسنجي کيتکو :تحليلگران قيمت طال را نزولي پيش بيني کردند
آخرین نتایج حاصل از نظر سنجي هفتگي کيتکو نشان مي دهد که اکثر تحليلگران وال استریت اکنون نسبت به این فلز گرانبها
نزولي هستند .در همين حال ،اگرچه سرمایهگذاران خرد در کوتاه مدت نسبت به طال خوش بين هستند ،اما احساسات صعودی
نسبت به هفته گذشته به شدت کاهش یافته است .به گفته برخي از تحليلگران بازار که شاهد حرکت نزولي جدید در بازار هستند،
پيشرفت احتمالي در مذاکرات آتش بس بين روسيه و اوکراین مي تواند قيمت پناهگاه امن طال را در هفته آینده کاهش دهد .با این
حال برخي از کارشناسان با وجود اینکه طال را در کوتاه مدت نزولي پيش بيني کرده اند بر این باورند که این فلز گرانبها در طوالني
مدت شانس خوبي برای صعود دارد .این هفته ۱۸ ،تحليلگر وال استریت در نظرسنجي طالی کيتکو نيوز شرکت کردند .از ميان
شرکت کنندگان ،پنج تحليلگر معادل  ۲۸درصد خواستار افزایش قيمت طال در هفته پيش رو شدند ۱۰ .تحليلگر معادل  ۵۶درصد
نسبت به طال در کوتاه مدت نزولي بودند و سه تحليلگر معادل  ۱۷درصد نسبت به قيمت ها بي طرف بودند.

تحليل :عوامل بنيادي نيز چشم انداز نزولي طالي جهاني را به تصوير مي کشد .برينارد به عنوان نايبرئيس فدرال رزرو
آمريکا گفته که بانک مرکزي از ماه مه با سرعت بيشتري ترازنامه خود را کوچک خواهد کرد .اين يعني فدرال رزرو
شايد به طور فعاالنه اقدام به فروش اوراق قرضه کند .کوچک شدن ترازنامه فدرال رزرو آمريکا که از طريق فروش اوراق
قرضه صورت ميگيرد ،سياست انقباضي است .در کنار اين ،فدرال رزرو ميخواهد نرخ بهره را با سرعت بيشتري افزايش
دهد .احتمال فروش سنگين اوراق قرضه توسط فدرال رزرو و افزايش سريع نرخهاي بهره باعث شدهاند تا قيمت اوراق
خزانهداري سقوط کنند و نرخ بازدهي هم باال بيايد .باال رفتن نرخ بازدهي اوراق خبر خوبي براي طال و بازار سهام نيست.
از ديد بنيادي ،در شرايط فعلي که فدرال رزرو آمريکا ميخواهد با سرعت بيشتري سياستهاي انقباضي (فروش اوراق و
افزايش نرخ بهره) را پياده کند ،بهترين خبر براي بازار ،اخبار منفي اقتصادي است! چونکه اخبار منفي اقتصادي مي
توانند شانس اجراي سريع سياستهاي انقباضي را پايين بياورند! به همين دليل در شرايط فعلي ،اخبار منفي اقتصادي
براي سهامداران بورس نيويورک خبر خوب تلقي ميشوند!
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گزارش يورنيوز :چرا کشورهاي عضو اتحاديه اروپا براي تحريم نفت و زغال سنگ صادراتي روسيه به توافق نرسيدند؟
گفته مي شود که مهم ترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا که با تحریم فوری نفت خام روسيه مخالفت کردهاند «هلند و آلمان»
هستند .وزرای خارجه این کشورها گفته اند که تحریم فوری واردات نفت روسيه شوکي به اتحادیه اروپا وارد خواهد کرد که جبران
آن در کوتاه مدت امکان نخواهد داشت .وزیر خارجه آلمان به خبرنگاران گفت« :مسئله تحریم نفتي روسيه این نيست که ما آن را
مي خواهيم یا نه ،بلکه مسئله این است که چقدر به نفت این کشور وابسته هستيم» .وی تاکيد کرد که آلمان وبسياری دیگر از
کشورهای اتحادیه اروپا نمي توانند ناگهان تصميم به قطع واردات نفت روسيه بگيرند .او گفت « :اگر مي توانستيم بصورت خودکار
این کار را انجام دهيم مطمين باشيد در این زمينه شک نمي کردیم .پيش از جلسه وزرای خارجه  ۲۷کشور عضو ،بسياری از
تحليلگران و دیپلمات ها هشدار داده بودند که «تحریم انرژی های فسيلي وارداتي روسيه» یکي از پيچيده ترین تصميم های اتحادیه
اروپا خواهد بود .به نظر مي رسد بسياری از کشورهای عضو ،تحریم انرژی های فسيلي روسيه را «خط قرمز» سياست های خارجي
گذاشته اند .این کشورها مي گویند در صورت تحریم ،امکان دارد اقتصاد ملي آنها دچار شوک و بحران بي سابقه شود .به نظر مي
رسد که «توافق مشترک درباره تحریم انرژی های فسيلي صادراتي روسيه به اتحادیه اروپا تنها در صورتي امکان پذیر باشد که یک
حمله شيميایي به یکي از شهرهای اوکراین ،خصوصا کيیف ،انجام پذیرد .درباره تحریم زغال سنگ روسيه هم اشتراک نظر زیادی
وجود ندارد .برخي از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ازجمله ،آلمان و لهستان و دانمارک مي گویند که قطع واردات زغال سنگ روس
برای آنها خط قرمز است و در وضعيت موجود اقتصادی نمي توان تن به آن بدهند .والدیميرپوتين بارها در هفته های اخير اروپا را
تهدید کرده که درصورت توافق بر سر چنين تحریم هایي مسکو خط لوله گاز را به اروپا خواهد بست .رئيس جمهوری روسيه چون
ميزان وابستگي اتحادیه اروپا به گاز روسيه را مي داند از این تهدید به عنوان یک «عامل بازدارنده بالقوه» بهره مي برد .بدین ترتيب
در جلسه وزرای خارجه اتحادیه اروپا ،برخالف وعده های پيش از جلسه هيچ توافقي بر سر تحریم ورود حامل انرژی فسيلي روسيه،
نفت و زغال سنگ بدست نيامد .اتحادیه اروپا از زمان آغاز حمله نظامي روسيه به اوکراین ،در  ۲4فوریه تا امروز چهار دوره تحریم
عليه روسيه اعمال کرده است ،تحریم هایي که گام به گام شدیدتر و سخت تر شدند .در درجه اول ،هدف اصلي تحریم ها افراد
حقيقي و حقوقي و بانک های روسيه قرارگرفتند .صدها فرد از جمله والدیمير پوتين ،رئيس جمهور روسيه ،سرگئي الوروف ،وزیر
امور خارجه او و اليگارشهای بخش فوالد ،از جمله رومن آبراموویچ ،مالک چلسي هدف قرارگرفتند .اتحادیه اروپا ،همچنين صادرات
هر کاالیي را که مي تواند مورد استفاده ارتش روسيه واقع بشود ممنوع کرد .همزمان صادرات محصوالت لوکس به روسيه قدغن شد.
با این حال همچنان بسياری از شرکت های بزرگ توليد و توزیع مواد غذایي اروپایي چون «نستله» و «اوشان» نمایندگي های خود
در روسيه را نبسته اند .شرکت فرانسوی توتال هم همچنان به انجام تعهدات گازی و نفتي خود در خاک فدراسيون روسيه مصر است.
اصراری که برای مقر این شرکت در پاریس گران تمام شد و گروه های حقوق بشری و محيط زیستي درب ورودی مقر توتال در
پاریس را مورد هجمه قرار دادند به جز این تحریم ها ،اروپا تاکنون به مهم ترین منبع درآمد روسيه یعني فروش انرژی های فسيلي
حمله نکرده چرا که اتحادیه اروپا به شدت به روسيه برای تامين انرژی خود متکي است .فرآورده های نفتي وگازی بطور ميانگين یک
سوم اقتصاد وارداتي اتحادیه اروپا را در بر مي گيرند .سوخت های فسيلي جامد ،مانند زغال سنگ هم  ۱۲.۷درصد از ترکيب انرژی
وارداتي اتحادیه اروپا را تشکيل مي دهند .به معنای دیگر مسکو بيش از  4۰درصد صادرات گاز به اتحادیه اروپا ۲۷ ،درصد واردات
نفت خام و  4۶.۷درصد واردات سوخت های جامد مانند زغال سنگ را دراختيار دارد .البته پس در هفته های اخير ،پس از جنگ
روسيه به اوکراین ،کشورهای اروپایي تصميم گرفته اند تا پيش از پایان سال  ۲۰۲۲خود را از واردات سوخت های فسيلي روسيه
مستقل کنند .آمارهای رسمي نشان مي دهند که اتحادیه اروپا از ابتدای حمله روسيه به اوکراین ۱۶.۸ ،ميليارد یورو به روسيه بابت
سوخت های فسيلي پرداخت کرده است.
تحليل :ترکيب اقالم صادراتي روسيه نشان ميدهد تغييرات معامالت سياسي در اقتصاد جهاني اگر به ضعيف شدن
اقتصاد روسيه منجر شود مي تواند سهم ايران در بازار هاي جهاني را افزايش دهد .در واقع ترکيب صادراتي کاالهاي
روسيه نشان ميدهد که به طور طبيعي پيوندهاي مشترک اقتصادي براي رقابت در بازارهاي جهاني بيشتر است تا
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شراکت .شباهت هاي اقتصادي بين کاالهاي ايران و رسيه مويد اين مطلب خواهد بود .ادامه مسير از جاده سياست
ميگذرد.

تحليل :شرايط اقتصادي از جمله اختالف نرخ سود بانکي و نرخ تورم موجب خواهد شد تا تقاضاي تسهيالت نيز افزايش
يابد و از سوي ديگر بدون شک مهار تورم نيز از جمله هدفگذاري هاي دولت خواهد بود که با برنامه کاهش نرخ سود
بين بانکي در تناقض خواهد بود .از اين جهت چشم انداز کاهش نرخ سود بانکي براي سال  1401نمي توان داشت.
تقويت نفت با احتمال افزايش تحريم روسيه
بهای نفت سه شنبه به رشد خود ادامه داد چراکه آمریکا و اروپا احتمال گسترش تحریمها عليه روسيه به بخشهای نفت و زغالسنگ
را بررسي کردند؛ اگرچه برخي کشورها از جمله آلمان با این برنامه مخالف هستند .عصر روز گذشته نفت شاخص برنت با  ۱ /۰4دالر
افزایش معادل ۰ /۹۷درصد ۱۰۸.۵۷ ،دالر در هر بشکه معامله شد .همزمان ،وستتگزاس اینترمدیيت هم با  ۱ /۰۸دالر رشد معادل
۱ /۰۵درصد ،به  ۱۰4.۳۶دالر بر بشکه رسيد .فرانسه آمادگي خود را برای تسری تحریمها به بخش نفت اعالم کرده و انتظار ميرود
واشنگتن در هفته جاری اقداماتي در این زمينه انجام دهد .به گفته کارشناسان ،امکان محدودیتهای بيشتر عليه روسيه در حال
خنثيسازی تاثير آزادسازی گسترده نفت از ذخایر استراتژیک است و یک حرکت عمده برای دور شدن از نفت روسيه توسط
خریداران اروپایي موجب افزایش قابلمالحظه قيمتها خواهد شد.
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تحليل :در بازارهاي کاموديتي از جمله نفت شاهد تقابل بين تاثيرات افزايشي نرخ دالر ناشي از سياست هاي انقباضي و
اختالالت زنجيره عرضه هستيم .پيشخور شدن برنامه هاي سياستي در کنار اختالالت زنجيره عرضه موجب شده است
تا شاهد ادامه افزايش نرخ تورم و قيمتها در بازارهاي جهاني باشيم .به عبارت ديگر روندي که با حمله روسيه به اوکراين
شکل گرفته است آغاز روند يک روند اساسي خواهد بود که انتظار مي رود در ميان مدت و بلندمدت حتي به تغيير
معاالدت سياسي بيانجامد.
گزارش بانک مرکزي از تحليل تحوالت اقتصاد کالن و اقدامات بانک مرکزي در بهمنماه 1400
بررسي روند ترييرات نرخ بازار بينبانکي نشان دهنده کاهش این نرخ در بهمنماه در قياس با ماههای گذشته و تثبيت آن در محدوده
 ۲۰.۳درصد بوده است  .عليرغم کاهش حجم معامالت بازار بين بانکي طي بهمن ماه  ،۱4۰۰افزایش کل مبلغ توافق بازخرید در
عمليات بازار باز و تسهيالت قاعده مند در طي این دوره حاکي از استفاده منابع در دسترس برخي بانک ها (بانک هایي که پيشتر
دارای مازاد قابل عرضه در بازار بين بانکي بودند) برای تامين نيازهای نقدینگي خود و کاهش مازاد قابل عرضه آنها در بازار بين بانکي
است .در بهمنماه سال جاری عمدتاً با توجه به تداوم کاهش انتظارات تورمي ،روند نزولي نرخهای بازده اوراق مالي اسالمي دولتي
ادامه یافت؛ بهنحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسيدهای یک ،دو و سهساله ،بهترتيب با  ۱.۳۳ ،۱.۲۱و  ۱.۰۳واحد
درصد کاهش نسبت به ماه قبل بهترتيب به  ۲۳.۱۰ ،۲۲.۰۷و  ۲4.۰۳درصد رسيد .از دیماه سال جاری با کاهش نرخهای بازده
اوراق مالي اسالمي دولتي ،منحنيهای بازده اسناد خزانه اسالمي به پایين منتقل شده است؛ بهطوری که منحني بازده دیماه در
سطحي پایينتر از منحني بازده آذرماه و منحني بازده بهمنماه در سطحي پایينتر از منحني بازده دیماه واقع شده است .در
خصوص تحوالت کلهای پولي الزم به اشاره است که آهنگ رشد پایه پولي در دوازده ماهه منتهي به بهمن ماه  ۱4۰۰روند کاهشي
را طي کرد بهگونهای که رشد پایه پولي دوازده ماهه از  4۲.۱درصد در مرداد ماه به  ۳۳.۲درصد در بهمنماه رسيد  .همچنين پایه
پولي در پایان بهمن ماه ( ۱4۰۰معادل  ۵۸۰۷.۵هزار ميليارد ریال) نسبت به پایان سال  ،۱۳۹۹رشدی معادل  ۲۶.۶درصد داشته
است  .همچنين حجم نقدینگي در پایان بهمنماه سال ( ۱4۰۰معادل  4۶۲4۱.۰هزار ميليارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹
معادل  ۳۳.۰درصد رشد یافت  .الزم به توضيح است که  ۲.۶واحد درصد از رشد نقدینگي در یازده ماهه منتهي به بهمن ماه ۱4۰۰
مربوط به اضافه شدن اطالعات خالصه دفترکل دارایي ها و بدهي های بانک مهر اقتصاد به اطالعات خالصه دفترکل دارایي ها و
بدهي های بانک سپه (بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نيروهای مسلح در بانک سپه) ميباشد و فاقد آثار پولي است .بر همين اساس
نرخ رشد نقدینگي در دوازده ماهه منتهي به بهمن ماه  ۱4۰۰به  ۳۹.۷درصد رسيد که  ۲.۷واحد درصد از آن مربوط به افزایش
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پوشش آماری مذکور است  .به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور ،رشد نقدینگي در پایان بهمنماه ۱4۰۰
نسبت به پایان سال  ۱۳۹۹معادل  ۳۰.4درصد و در دوازده ماهه منتهي به بهمنماه  ۱4۰۰معادل  ۳۷.۰درصد بوده است.
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تحليل :سياستگذار پولي در مواجه با شرايط بازار پول و کنترل شرايط از جمله مهار رشد نقدينگي و کاهش نرخ تورم و
نرخ سود بين بانکي با پي چيدگي خاصي روبرو است که همزمان با هم ميسر نخواهند شد .شايد بهترين گزينه براي
سياست گذار دستيابي به دارايي هاي ارزي باشد تا با سرعت بيشتري بتواند نقدينگي و پايه پولي را کاهش دهد و نرخ
تورم را نيز به تبع آن نيز کاهش دهد .از سوي ديگر شرايط اقتصادي از جمله اختالف نرخ سود بانکي و نرخ تورم
موجب خواهد شد تا تقاضاي تسهيالت نيز افزايش يابد و از سوي ديگر بدون شک مهار تورم نيز از جمله هدفگذاري
هاي دولت خواهد بود که با برنامه کاهش نرخ سود بين بانکي در تناقض خواهد بود .از اين جهت چشم انداز کاهش نرخ
سود بانکي براي سال  1401نمي توان داشت.

مسابقه تورم در سبد خوراکي
«دنيایاقتصاد» در یک گزارش آماری با بررسي گزارش مرکز آمار ایران ،وضعيت ترييرات قيمتي خوراکيهای پرمصرف را مورد
ارزیابي قرار داده است .مطابق این ارزیابيها ،اکثر خوراکيها نسبت به تورم کل رشد بيشتری را ثبت کردند؛ اما عمده آنها نسبت به
شاخص دالر ،رشد کمتری را ثبت کردند .مقایسه رشد قيمت  ۱۰کاالی خوراکي در  ۵سال گذشته با رشد قيمت دالر و شاخص
قيمتها در مدت مذکور چند نکته قابلتوجه را دارد :نخست اینکه تورم کاالهای خوراکي عمدتا از تورم کل در این زمان بيشتر بوده،
اما از افزایش نرخ دالر کمتر بوده است .در بازه مورد بررسي حدود  ۵سال اخير ،رشد قيمت دالر ۵۹۰درصد بوده و تورم کل
۲۸۰درصد رشد کرده است .بيشترین افزایش قيمت بين خوراکيهای پرمصرف در کاالهایي نظير رب گوجهفرنگي ،چای و برنج رخ
داده و روغن مایع و مرغ ماشيني کمترین افزایش را ثبت کردند .به نحوی که روغن مایع حتي از تورم کل نيز افزایش قيمت کمتری
را ثبت کرده است .بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ،نرخ تورم نقطهبهنقطه سال  ،۱4۰۰معادل ۳4 /۷درصد به ثبت رسيد .تورم
نقطهبهنقطه نشان ميدهد که یک خانوار برای تهيه یک سبد معين کاال و خدمات باید چه مقدار نسبت به سال گذشته بيشتر هزینه
کند .از سوی دیگر این گزارش نشان ميدهد تورم نقطهبهنقطه کاالهای خوراکي 4۰ /۷درصد به ثبت رسيده است« .دنيایاقتصاد» در
این گزارش به بررسي ترييرات قيمتي  ۱۰کاالی خوراکي اساسي ميپردازد و رشد آنها را با رشد قيمت دالر در این مدت و افزایش
سطح شاخص تورم مقایسه ميکند .این  ۱۰کاال شامل برنج ایراني ،گوشت گوسفند ،گوشت مرغ ،شير پاستوریزه ،روغن مایع ،شکر،
چای خارجي ،تخممرغ ،کره پاستوریزه و ربگوجهفرنگي ميشود .بررسيهای انجام شده حاکي از آن است که در ميان اقالم منتخب،
رب گوجهفرنگي بيشترین رشد قيمت را داشته است .بر این اساس از ابتدای سال  ۹۶تا انتهای سال  ،۱4۰۰رب گوجهفرنگي بيش از
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...مروری بر مهم ترین اخبار و تحليل های اقتصادی هفته
۶۷۸درصد افزایش قيمت را تجربه کرده است .دليل این موضوع را ميتوان در افزایش قيمت دالر و افزایش قيمت بستهبندی و
قوطي این محصول جست وجو کرد .نکته قابل ذکر درباره این محصول این است که در ميان کاالهای بررسي شده تنها خوراکي است
که رشد قيمت آن از رشد قيمت دالر در مدت مذکور بيشتر بوده است .دالر در  ۵سال گذشته رشد ۵۸۹درصدی را تجربه کرده
است .کاالی دیگری که تحتتاثير افزایش قيمت دالر رشد بيشتری را نسبت به سایر خوراکيها تجربه کرده چای بستهای خارجي
است .آمارها نشان ميدهد این کاال در  ۵سال گذشته ۵۲۵درصد رشد را تجربه کرده است .از آنجا که این کاال وارداتي است ،رشد
قيمت آن مستقيما از قيمت ارز متاثر شده است .اطالعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران حاکي از آن است که سومين رشد باال
در ميان  ۱۰کاالی بررسي شده متعلق به برنج ایراني است .بر اساس گزارشها قيمت این کاال از فروردین  ۹۶تا اسفند  ۱4۰۰بيش از
4۹۲درصد رشد کرده است .با توجه به اینکه کشت برنج یکي از پایينترین وابستگيها را به نرخ ارز در ميان کاالهای بررسي شده
دارد ،ميتوان این کاال را رکورددار افزایش قيمت در ميان کاالهای غيروارداتي به حساب آورد .رشد قيمت برنج ایراني را ميتوان
ناشي از دو اتفاق دانست .کاهش بارندگي در سالهای اخير موجب شده که کشت و عرضه این محصول با کاهش مواجه شود و از
سوی دیگر محدودیتي که در قبال واردات برنج به کشور وجود دارد موجب شده تا کاهش عرضه جایگزین این کاال ،نمونه داخلي آن
با افزایش قيمت مواجه شود.

تحليل :مهم ترين محرک افزايش قيمت محصوالت کشاورزي و غذايي از جمله روغن تحوالت بازارهاي جهاني خواهد
بود و  .اين داستان برعکس گذشته با افزايش واردات کنترل پذير نخواهد بود و انتظار ميرود در سال جاري نيز شاهد
تورم بااليي در گروه خوراکي و آشاميدني باشيم .اين گروه با داشتن وزن  26درصد بعد از مسکن وزن بااليي در سبد
کاالي محاسباتي تورم دارند .انتظار ميرود موج جديدي از گراني ها در مواد غذايي بعد از ماه رمضان به دادن افزايش
نرخ ها آغاز شود از سوي ديگر با مخالفت با افزايش نرخ ها شاهد کاهش رقابت پذيري و کاهش توليد و افزايش قيمت
نيز خواهيم بود .در نتيچه از هر سمت به قيمت اين کاال ها نگاه کنيم يکي از متورم ترين سالها براي اين گروه و کل
تورم بايد متصور بود.
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تحليل و پيش بيني شاخص دالر ،طال و دالر نقدی در بازار داخلي
شاخص دالر
در طي ماه گذشته شاخص دالر در بين دو سطح  ۹۷.۷واحد تا  ۹۹.4احد نوسان داشت و این نوع الگو از جنس اصالح محسوب مي شود و از این
رو ادامه ی روند مثبتش را مي توان انتظار داشت و با اینکه هنوز موفق به شکستن سقف این محدوده نداشته است ولي به هرحال انتظار مي رود
که از این منطقه عبور کند و حتي در باالی  ۱۰۰واحد هم قرار بگيرد.
100
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طالGOLD :
از انتهای سال قبل که قيمت طال به سطح حمایتي  ۱۹۱۵دالر رسيد شاهد نوسان کم دامنه آن بر روی همين سطح بوده ایم و در عين حال نشانه
ی مثبتي هم در این هفته ها نشان نداده است اما این نوع شرایط خ نثي مي تواند در نهایت به ادامه ی روند مثبت منجر شود .با این حال سناریوی
منفي هم در صورت افت به زیر  ۱۹۰۰دالر مي تواند تقویت شود ولي فعال سناریوی مثبت از وزن باالتری برخوردار مي باشد .بدترین سناریو اینست
که کف  ۱۸۶۰دالر را از دست بدهد و در آنصورت سناریوی مثبت باز هم منتفي مي شود.
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دالر نقدي
همانطور که قبال هم اشاره کرده بودیم الگویي که دالر در زمان ریزش و در انتهای کار نشان داده بود نشان از تمایل به برگشت داشت و با برگشت
به باالی  ۲۶هزار تومان در سال جدید تایيد سناریوی مثبت مشاهده شد و فعال دالر به باالی  ۲۷هزار تومان برگشته است و حتي ممکن است که
به  ۲۸هزار تومان هم برسد .هنوز نشانه ای از اتمام این فاز مثبت هم دیده نمي شود و مي تواند برای هفته های بعد هم شرایط کلي به همين
شکل باقي بماند و نوسانهایي در نهایت مثبت داشته باشد .ولي فعال انتظار نداریم که همين حرکت آغاز روند مثبت باشد و سقف جدیدی را موجب
شود .به نظر یک مرحله دیگر از فاز منفي بعد از این شرایط مثبت باقي مانده است.
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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 مهم حوزه اقتصادکالن (بازار پول ،بازار سرمايه ،بودجه و )...
عنوان رويداد يا خبر
انتشار نرخ بهره بين بانکي در اولين روز هفته و توقف روند کاهشي نرخ بهره بين بانکي از هفته گذشته.
خبرهايي مبني بر تغيير دامنه نوسان بورس.
موج جديد افزايش قيمت مواد خوراکي از جمله روغن بعد از ماه رمضان.
ادامه کاهش معامالت اوراق بدهي تا خردادماه.
اخباري مبني بر عرضه سهام باشگاه تراکتور در بازار سرمايه.
انتشار گزارشات دوازده ماهه و آغاز برگزاري مجامع شرکتهاي مهم بورسي از جمله آرياساسول از هفته آينده.
واکنش شاخص کل به محدوده مهم مقاومتي  1.460ميليون واحد.
ادامه رفت و برگشت دالر به کانال  28هزار تومان.
تثبيت قيمت سکه باالي  12.5ميليون تومان.
طال نيز روند صعودي به خود مي گيرد.
موج لجام گسيخته تورم در ايران.
نمادهاي شاخص ساز بورس ،هفته ي خوبي را پشت سر مي گذارند.
رويدادهاي مهم اقتصاد و تحوالت منقطقه و روابط جهاني
عنوان رويداد يا خبر
نظرسنجي سايت کيتکو  :چشم انداز نزولي طالي جهاني.
ادامه تحريم هاي جديد اروپا از جمله ممنوعيت واردات زغال سنگ از روسيه.
چشم انداز منفي يورو در بازارهاي جهاني در پي آثار تحريم هاي اقتصادي روسيه.
افزايش انتظارات معامله گران از باال رفتن نرخ بهره يورو.
ادامه چشم انداز افزاي شي قيمتها در بازار انرژي از جمله زغال سنگ و گاز.
افزايش بهاي نفت در بازار جهاني.
انتخابات فرانسه به دور دوم مي کشد؛ رقابت مکرون – لوپن.
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