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 تحليل سياسي 

 سکوت ديپلماسي چين؛
 جز هنوز اما است چين رهبر پينگ، جين شي فرد، این دهد، پایان اوکراین در روسيه جنگ به بتواند پوتين والدیمير جز به نفر یک اگر

 موقعيت این که است بعيد و بگيرند قرار ماجرا حاشيه در اند داده ترجيح ها آن. نشده دیده تری بيش تالش چين از سياسي تعارف چند

 گيرد مي را یفکي سرعت به که کرد مي فکر روسيه رهبر. است درآمده آب از اشتباه پوتين، های بيني پيش تمام امروز، تا. کنند رها را

 اميدوار برخي. است کاهش به رو هایش شانس و خورده شکست حاال او، اندازی دست اما نشاند مي جا آن در را نشاندگانش دست و

 در حداقلي امتيازی با روسيه و شود مواجه کرملين های گيری تصميم در عقالنيت از ردی با پوتين السير سریع نقشه شکست که بودند

 که داد نشان خارکف و ماریوپل مانند شهرهایي وحشيانه بمباران اما دهد پایان رحمانه بي جنگ این به که باشد حاضر مذاکرات ميز پای

 تر بيش لحظه هر اما دهد شکست اکراین زمين در را روسيه توانسته هرچند غرب. برود را بازی این آخر تا بهایي هر به خواهد مي پوتين

 برای کند؟ نمي متوقف را پوتين و شود نمي عمل وارد چرا غيرنظاميان، کشتار برابر در که شود مي رو روبه اخالقي پرسش این با قبل از

 کابوس یک شان، کشورهای داخل در افکارعمومي نظر نقطه از اما انجامد مي روسيه ی گسترده تضعيف به هرچند وضعيت این ها آن

. شود عمل وارد ميانجيگری برای چين رهبر که است این برش ميان راه یک دارد؟ وجود کابوس این سریع پایان برای راهي آیا. است

. ندارند پوتين نزد فشاری اهرم شي، اندازه به آنها اما تالشند در روسيه کنوني جنگ در ميانجيگری برای فرانسه و اسرائيل ترکيه، تاکنون

 جدی، نقش ایفای فقدان این هرچند. دهد نمي نشان خود های اهرم از استفاده به تمایلي چين که روست روبه چالش این با اما غرب

 انتشار از پس که کشور این وجهه بازسازی برای را درخشاني فرصت اما داده قرار جنگ های ترکش از خاکستری ای حاشيه در را چين

 با متناسب نفوذ اعمال به قادر و مانده دیپلماسي حاشيه در اکنون کشور این. گيرد مي چين از بوده، جهانيان حمله هدف شدت به کرونا

 های تحریم افزایش و جنگ شدن طوالني با. نباشد چين دشواری تنها این شاید اما. نيست خود رشد به رو نظامي و اقتصادی قدرت

 و موضوع این به تواند مي ميانجيگری. برساند آسيب آن به و کند سرایت چين به ثانویه های تحریم که دارد وجود نيز خطر این غرب،

 را چين جهاني جایگاه و وجهه و تر عميق را چين به روسيه فزاینده وابستگي همچنين ميانجيگری. کند کمک جنگ از ناشي خطرات

 سنخيت ها چيني روحيه با که چيزی ماند، خواهد عمل بي چين، رساند؛ مي نتيجه یک به را ما شرایط این مجموع. کند مي تقویت

 .است بوده تر عادی دنيا، در دیگری جای هر از بوچا، کشتارهای تصویر دیدن ها، آن برای احتمالن دارد،

  

 

 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

ناد. هار دو طارف ادعاا دارناد کاه متهم ميکند که زیاده خواهي ميکند و اکنون باید نسبت به اتخاذ تصميمات سخت اقدام کرا نيز ایران 

 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 

آستانه انجام است اما یک مشکل حال نشاده از هار دو ساو بااقي 

دولات آمریکاا باا ترييار  است: ایران خواستار تضمينهایي است که

ریيس جمهور از برجام خارج نخواهد شاد و ساپاه هام از فهرسات 

گروههای تروریستي خارج خواهاد شاد. متقاابال آمریکاا خواساتار 

تضمينهایي از سوی ایران است کاه رفتارهاای منطقاه ای خاود را 

 . اد آرامش در منطقه را فراهم سازدمتعادل تر نماید و زمينه ایج
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ها موارد دشواری نيست و دو طرف قادر خواهند بود به سادگي به توافق دست یابند، پس چرا تاکنون این توافق حاصل نشده  این خواسته

 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 

گردند. کامال مشخص است که در اثر بحران اکراین، آمریکایيها تمایل دارند توافق با ایران هر چاه ساریعتر باه نتيجاه  به اکراین بازتعریف

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 

و این امر باعث گردیاده قيمات نفات باه ميازان  است غرب بر ضد روسيه در صنایع نفت و گاز یحریمهااست: یکي از جدی ترین موارد ت

 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

ای غربي آن است که فکری برای جایگزیني نفت و گااز روسايه پيادا کنناد تاا هام از لویت نخست دولت هودولتهای غربي نخواهد بود. ا

ميزان وابستگي اروپا به روسيه کاسته شود و هم قيمتها تا حدودی کنترل گردد. دراز کردن دست دوستي از سوی دولت بایدن باه سامت 

اهبرد واشنگتن است و بازگردادن نفت ایران به بازار تاثيری باه دولت ونزوئال که سالهاست درگير منازعه با آمریکایيهاست ناشي از همين ر

 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 

 ام به سرانجام رسد؛ سالح روسها کند ميگردد.کشورهای غربي با این کشور تاثير بگذارد و اگر برج

ميکند و تالش دارد که امتيازات الزم را از واشنگتن بگيرد. روسايه تمایال نادارد  ان آمریکا را متهم به زیاده خواهينتيجه این شده که ایر

ابل اگر ایران بخواهد برخالف نظار روساها که خيال غرب از تامين نفت مورد نيازش آسوده گردد و ایران نيز به خوبي این را ميداند. در مق

در ه تهران مایل به انجاام آن باشاد. آنگاه خصومت روسيه را برخواهد انگيخت و این چيزی نيست ک ؛ا آمریکا و متحدانش به توافق برسدب

اینکه امتيازاتي که ایران از آمریکاا واقع ایران زماني حاضر به توافق خواهد گردید که یا روسيه چراغ سبز را به تهران نشان داده باشد و یا 

 دوست را داشته باشد.  نارضایتي یک کشورميگيرد به اندازه ای چشمگير باشد که ارزش برانگيختن 

   

 پوتين و آينده پيش رو
مااال او انتظاار شاید زماني که ریيس جمهور روسيه ماشه حمله به اکراین را فشار داد؛ گمان نميکرد که با چنين مشکالتي روبرو شود: احت

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. 

را 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 ماج

از ميزان قدرت خودشان و ميزان قدرت حریفانشان ميباشد و به نظر ميرسد کاه پاوتين در مااجرای حملاه باه اکاراین، در هار دو ماورد 

 ات سنگيني داشته است. اشتباه

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 

 واند به پيروزی سریعي دست یابد و نه زلنسکي ریيس جمهور این کشور صحنه را ترک کرد. بت

اشتباه دوم پوتين آن بود که در خصوص ارزیابي قدرت حریف نيز خطا کرده بود: اگرچه کشورهای ناتو مستقيما وارد درگيری باا روسايه 

مي اکراین اقدام نمودند و باا دراختياار گذاشاتن ساالحهای ضاد تاناک و نشدند؛ اما به روشهای آشکار و پنهان نسبت به تقویت توان نظا

ضدهواپيما، هزینه جنگ و تلفات سربازان روس را به شدت باال بردند. عالوه بر این تحریمهای بسيار شدید بر ضاد اقتصااد ایان کشاور و 

برای به تله انداختن روسيه از مدتها قبال برناماه ریازی توقيف دارایي های این کشور در سراسر اروپا و آمریکا داللت بر آن دارد که غرب 

 کرده بوده است. شاید پوتين فکر ميکرده که وابستگي اروپا به نفت و گاز این کشور به اندازه ای باالست که کشورهای اروپایي مانع 

 



 

 4 شرکت مطالعات اقتصادي آريا سهم |گزارش اقتصادي سياسي 

 تحليل سياسي...        

 

بسايار ای شاکل گرفتاه از ساوی اروپاا اکنشاهتحریمهای آمریکا خواهند شد و یا الاقل از اجرای آن خودداری خواهند کرد، در حاليکاه و

 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 

این کشور و متهم شدن رهباران ایان کشاور باه جنایات ، گردیده اند. تحریمهای بر ضداقتصاد م متوجه دامي که برایشان پهن شدهکم ک

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. 

تار حکومتي در روسيه بر پایه نوعي اليگاریشي باندی بنا شده و البته تردیدی در این نيسات کاه بارخالف دوران یلتساين، در دوران ساخ

پوتين اليگارشها تحت کنترل قرار گرفته و در راستای منافع دولت او سازماندهي شده اند. از سوی دیگر پوتين تسلط خاوبي بار ارتاش و 

دی در سااختار ن کشور دارد اما نباید از یاد ببریم که در هر سيستم مطيعي نيز تريير شرایط ميتواند بحران های جدستگاههای امنيتي ای

وفاداری اليگارشها در صورتي تداوم خواهد داشت که دولت و به عبارت دقيقتر راس هرم قادرت بتواناد  و سلسله مراتب قدرت ایجاد کند.

ع روابط آنها با قدرت یک رابطه دوجانبه است. عالوه بر این برخي گزارشها داللت بر آن دارد که برخاي از منافع آنها را تامين کند و در واق

فرماندهان ارشد ارتش روسيه مخالف حمله ای با این وسعت به اکراین بوده اند و نظرشان بيشتر بر روی حمالت هوایي و تصرف منااطقي 

اکاراین  امي خود تصميم باه حملاه سراساری باهما پوتين تحت تاثير نظرات مشاوران غيرنظمحدود از استانهای روس نشين اکراین بوده ا

 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 

تش برقرار باشد، او ميتواند این بحران نارضایتي  را مدیریت نمایاد، اماا مسالما تااثير زماني که سلطه پوتين بر دستگاههای اطالعاتي و ار

نظامي تا مدت زیادی ادامه پيدا کند. بروز بان بساتي فرسایشاي  –منفي تحریمها بر اقتصاد روسيه اجازه نخواهد داد این سلطه اطالعاتي 

ين بر جامعه روسيه سست شود و آن هنگام خواهد بود که ماورد اعتمااد در روابط خارجي روسيه سبب خواهد شد تا پایه های تسلط پوت

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.
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 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 / 

اضافه کردن مهم ترین مساله در اختالف ایران و آمریکا، بر سر تحریم سپاه و حضور این نهاد در فهرست گروه های تروریستي آمریکاست/ 

 طور به تقریباً آگاه: اختالفات منابع قول از پست تروریستي آمریکا در زمان دونالد ترامپ به انجام رسيد/ واشنگتننام سپاه به فهرست 

 اختالفات حل جهت در آمریکا و ایران برای قبولي قابل پيشنهاد در فهرست تروریستي مي چرخد/ فعال حضور سپاه موضوع حول کامل

است/  کرده را متوقف مذاکرات خارجي، تروریستي هایسازمان ليست از سپاه نام حذف برای رانته درخواست / نشده ارایه سپاه سر بر

تروریستي  فهرست سپاه از حذف موضوع است / کنگره در احتمالي واکنش ليست، از سپاه حذف برای مانع بزرگترین دولت بایدن، برای

ازای  است / آمریکا پيش تر پيشنهاد داده بود که در داده افزایش برجام احيای هرگونه با را حزب توجهي از هر دو قابل آمریکا؛ مخالفت

ای به عنوان یکي از تعهدات ایران گنجانده شود /  منطقه عمومي احيای برجام، عبارت عدم تجاوز حذف نام سپاه از فهرست، در بيانيه

 بگذارد / این پيشنهاد آمریکا کنار را سليماني قاسم ترور با ارتباط در جویانه تالفي عمليات این بود که تهران هرگونه شرط دیگر واشنگتن

برای ممنوعيت خروج سپاه ار فهرست ترورویستي را به کنگره ارایه مي کنند / این  طرحي جمهوریخواه نماینده نيست / دو ميز روی دیگر

 قوانين اساس کند / رابرت مالي در قطر: بر مي را منع کنگره تایيد بدون خارجي تروریستي های سازمان فهرست از سپاه حذف طرح

 يرعبداللهيان،/ ام کرد نخواهد ما نسبت به این نهاد تريير / تصورات ماند خواهد باقي تحریم تحت ما، سپاه هایسياست و متحده ایاالت

 این در مانده باقي موضوعات کند مي تالش آمریکا :خارجه وزارت سخنگویاست /  ایهسته مذاکرات در مکث، دليل آمریکا خواهيزیاده

 از حقوقي و حقيقي اشخاص خروج موضوع/ هستيم آمریکا پاسخ منتظر هنوز ما/  کند خود داخلي سياست مسائل گروگان را مذاکرات

 موضوع سه / است ممکن خوب توافق یک به دستيابي/  است واشنگتن سياسي تصميم معطل ایران اقتصادی انتفاع و تحریم ليست

 کدام دانندمي دقيقا اندبوده مذاکرات در که کساني: آمریکا خارجه وزارت واکنش سخنگوی/  است مانده باقي نشده حل هنوز کليدی

است / آن درخواست ها سبب شد  نداشته برجام به ربطي که کرده مطرح را هایيدرخواست طرف کدام و داده سازنده پيشنهادهای طرف

به  ایران گریز است زمان ممکن/  است کشور این حکومت با نهایي گيری تصميم و است ایران زمين در / توپ کنوني برسيم وضعيت به تا

 که دارد مقداری و تعدادی محدودیت ایرانبا احيای برجام؛ : اتمي انرژی سازمان ریيسبالموضوع شود /  برجام قدری کاهش یابد احيای

 شده تعيين گذشته در که ميزاني همان به توافق شدن نهایي صورت در شد، نخواهد گرفته جدیدی تصميم/  شد خواهد اجرا همان عينا

 رفع آژانس نظر مورد مکان یک / ابهامات کنيممي معامله را آن ما است شده تجربه گذشته در که آنچه براساس/  داد خواهيم ادامه بود،

 نيم و دو حدود داریم؛ مي نگه وین مذاکرات چارچوب در را درصد ۶۰ اورانيوم از مقداری/  است بررسي حال در دیگر مکان سه/  شده

 .بگيرید ترمحکم هایتضمين: وین مذاکرات درباره يسيری به مجلس نماینده ۱۹۰ نامه/  کيلوست

 

تله ي ترامپ گويا يک سال پس از رفتنش، هنوز هم کار مي کند. ايران مي گويد که بدون خارج کردن سپاه از تحليل: 

فهرست گروه هاي تروريستي آمريکا و برداشته شدن تحريم هاي اين نهاد، حاضر به سازش هسته اي نيست و دولت بايدن 

احياي برجام را از دست مي دهد و نمي تواند شرکاي منطقه اي  به اين دليل که مي داند با اين کار حمايت حداقلي کنگره از

آمريکا را هم راضي کند، دست هايش براي پذيرفتن شرط ايران، بسته است. در واقعيت هم با توجه به اين که تقريبن تمام 

لزم خروج اين نهاد برداشته شدن تحريم هاي سپاه که مستبخش هاي اقتصاد ايران با سپاه گره خورده، احياي برجام بدون 

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 

م کنند. به نظر مي رسد روزي که دولت ترامپ سپاه را در فهرست تروريستي قرار داد، به توجيه حضور سپاه در آن، تحري

 خوبي مي دانست چگونه راه بازگشت به برجام را مسدود مي کند.
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 رویدادهای مهم سياسي...       
 

 عربي-محور عبري يتکاپو
 جنگ هوایي، عمليات محوریت با هایيمأموریت/  هستيم شدن آماده حال در سرعتبه ایران در اقدام برای: اسرائيل ارتش ستاد سریي

 و افزایش حال در سابقهبي شکليبه/  است جریان در بسيار شتاب با ایران، در اقدام برای سازیآماده و دوم حلقه در عمليات ها،جنگ بين

 در ایراني نيروهای استقرار از جلوگيری در پيشين، های عمليات/  هستيم تسليحات و هوایي سنسورهای و هافرمپلت انواع دامنه تکميل

برگزار شد  مصر و مراکش بحرین، امارات، / دیدار مهمي ميان وزرای خارجه اسرایيل، بود تاثيرگذار جوالن، در اهللحزب نيروهای و سوریه

 هاینيرو و ایران اخير حمالت/ این نشست سطح باال، نام اجالس نقب را به خود گرفته است / هدف نشست، ایجاد وحدت برای پاسه به 

 هوایي تهدیدات رهگيری و شناسایي برای مکانيزمي تا بوده است / اسرایيل و کشورهای عربي توافق کرده اند تا منطقه در آن نيابتي

 همکاریرگزار شد / براساس گزارش ها، ب اسرائيل جنوب در يلاسرای خارجه امور وزیررسمي  دعوت به/ اجالس نقب  کنند ایجاد ایران

 مشترک آموزش و هاهيئت بازدید تهدیدات، مورد در مربوطه اطالعات تبادل عملياتي، هماهنگي شامل کشورهای عربي اسرایيل با

 در پيش سال چند تا که اند ناميده راهبردی دارایي یک را هوایي هماهنگي این اسرائيل / ارتش است خارجي و اسرائيل هوایي نيروهای

 ارتش نظامي اطالعات سابق خواهند داد / ریيس تشکيل هماهنگ هوایي پدافند/ هاآرتص: اسرایيل و کشورهای عربي یک  نبود دسترس

است / ميدوارم  اشتباه ۲۰۲۰ سال در ۲۰۱۵ برجام به آمریکا بازگشت/  شده تقویت اوکراین جنگ از بعد ایران ایهسته برنامه :اسرائيل

 گرفته اقتصادی فشار و مذاکرات از اقدامات، سایر گزینه / پيش از هر حمله ای، باید اما به عنوان آخرین باشد پذیر انجام حمله به ایران

 سيلمان، ایدیت/  انداخت اکثریت از را اسرائيل حاکم ائتالف نماینده، یک ناگهاني / خروج سایبری را پيش برد عمليات و خرابکاری تا

 نخست از متفاوت که نيستم من تنها ائتالف، جبهه ميان در / کنم مي تالش راستگرا دولتي تشکيل برای: یمينا راستگرای حزب عضو

 واکنش/  دارد فاصله قدرت اریکه از سقوط با صندلي یک تنها بنت/  است صهيونيست دولت یک تشکيل زمان/  کنم مي فکر وزیر

 ایدیت به بنت؛ حزب اعضای/  است اسرائيل سرزمين و اسرائيل یهودی هویت برای نگراني تو، راهنمای که کردی ثابت تو ایدیت،: نتانياهو

 .افتاده شماره به روزهایش که است کار سر بر اسرائيل در سست و ضعيف دولتي/  بپيوندید مانسيل

 

هر سال جنگ پنهايي تهران و تل آويو دارد شديدتر مي شود. هم زمان با اين که ايران در حال پيش رفت توانمندي  تحليل:

هاي پهپادي خود است، اسراييل نگراني هاي بيش تري پيدا کرده و به سمت يک سيستم پدافند ارزان تر و چابک تر گام 

دست « به تنهايي»خود « اگر الزم ديد»د خود را آماده مي کند که به نظر مي رسد که هم زمان اسراييل داربرداشته است. 

به يک عمليات نظامي در ايران بزند. از ظاهر امر به نظر مي رسد که اسراييل هم اکنون دوباره به نقش چماق در بازي 

د اين بار تمام معروف هويج و چماق بازگشته تا ايران را بيش تر به سمت پذيرفتن يک توافق اتمي سوق دهد اما شاي

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 

از اين  يلنظامي اسراييل در سوريه اطمينان داشت. در ابتداي جنگ اکراين، ارتش اسرايعمليات الاقل مي تواند از تداوم 

روسيه و هماهنگي آن در سوريه به اسراييل  رويکرد امر هراس داشت که جنگ اکراين و پاسخ محکم غرب، سبب تغيير

نشانه اي در دست نيست که روس ها  اما دهد،مي کاهش را آنجا در اسرائيل هوايي نيروي عمل آزادي مي توانست اينشود. 

 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 

در نشست اضطراری  زلنسکيروز در شهر کوچک بوچا رخ داده است / است/ بيش ترین حجم کشتار غيرنظامي و تجاوز به زنان تا به ام

 به روس، سربازان توسط شکنجه از پس اوکرایني کنيد / شهروندان منحل کامال را خود نهاد یا شوید عمل وارد فورا شورای امنيت: یا

  بدن اند / اعضایشده گرفته زیر تانک با خودرو در و شده منفجر خود خانه در نارنجک با رسيده، قتل به سر ناحيه در گلوله ضرب
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 رویدادهای مهم سياسي...
 

 چون اندبریده را هاآن زبان/  اندکشته را هاآن و شده تجاوز هاآن فرزندان برابر در زنانبه /  اندبریده را هاآن گلوی و کرده قطع را قربانيان

 ها آن/  اندکشته را کودکان جمله از خانواده اعضای تمامي هاآن مواردی در/  بشنوند را قربانيان هایحرف نداشتند دوست متجاوزان

 باید اندداده دستوری چنين هاآن به که افرادی و روس گرفتند / نيروهایمي زیر تانک با را هاآن سرنشينان و خودروها لذت، برای صرفاً

 در باید اندداده دستوری چنين و شده جنایات این مرتکب که افرادی/  شوند محاکمه اوکراین در جنگي جنایات ارتکاب دليل به فوراً

 به پوتين/  است کشي نسل یک اینبود /  نداده انجام داعش که شدند اعمالي مرتکب ها روس/  شوند محاکمه نورنبرگ نظير دادگاهي

 شدن منقرض و نابودی حال در نتيجه در و بگيرند قرار روسيه تسلط تحت خواهندنمي اوکراین مردم/  آورده روی ما ملت کل شکنجه

 و پيدا را او/  شودمي درج نامش هاجالد ویژه کتاب در شود جنایات این مرتکب که هرکسي/  است آمده ما سرزمين به شيطان/  هستند

 که کارهایي همه درباره تحقيقات/ دارد وجود بوچا در نفر ۳۰۰ از بيش شدن شکنجه و کشته از اطالعاتي/  کرد خواهيم مجازات

 تازه/  شود بزرگتر خيلي قربانيان ليست کردیم وارسي را شهر کل وقتي که دارد احتمال/  ایمکرده شروع تازه را دادند انجام اشرالگران

 را جنگي جنایات آثار خواهدمي روسيه/  کندمي استفاده پيروزی برای سالحي عنوان به گرسنگي از روسيه/  است شهر یک فقط این

 مصاحبه هاده/  اندکرده شروع را ماریوپل در غيرنظاميان جمعي کشتار در خود گناه کردن پنهان برای دروغين عملياتي آنها/  کند پنهان

 کارهایي اشرالگران مناطق بسياری در/  کشت خواهند را مردم و کرد خواهند ویرایش را صداها و تصویر داد، خواهند ترتيب ساختگي

 نيروهای نشيني عقب با همزمان زلنسکي مشاور/  بودند ندیده هانازی توسط اشرال جریان در پيش سال ۸۰ حتي هامحلي که کردند

/  کرد منتشر را بوچا در روسيه سربازان فهرست اوکراین اطالعات/  است محض وحشيگری این/  است جنگي جنایت دقيقا این: روسيه

 عليه که جنگي جنایتکاران همه/  اندداشته دست بوچا شهرک در جنگي جنایات ارتکاب در ها آن: اوکراین نظامي اطالعات سازمان

 جنایت مورد 4۵۰۰ از بيش بوچا در تنها روسيه: اکراین دادستاني/  شد خواهند محاکمه اند،شده جنایت مرتکب اوکراین غيرنظاميان

 عامالن تمام/  بودند شده جهنم از بخشي تبدیل روسيه ارتش سربازان دست به یفکي حومه هایشهرستان/  است شده مرتکب جنگي

 پيدا بوچا در جمعيدسته گور یک تنها در را نفر ۵۷ جسد/  شوند سپرده عدالت دست به الملليبين و ملي هایدادگاه در جنایات این

 خواهند محاکمه را حوادث این مسووالن/  هستيم هاجنایت مستندسازی و ردگيری حال در: آمریکا خارجه امور وزارت سخنگوی/  کردیم

 سفير ادعای/  کنيد مراجعه تان وجدان به: بایدن به خطاب الوروف/   شود محاکمه جنگي جنایات دادگاه در باید پوتين: بایدن/  کرد

 است سازیصحنه چيز همه/  است نشده کشته شهرک این در بوچا نظامي اشرال ماه یک طي غيرنظامي فرد هيچ: ملل سازمان در روسيه

 این/  کند تایيد را بوچا در غيرنظاميان شده رها اجساد تصاویر اعتبار/ ادعای حکومت روسيه در حالي ست که تصاویر ماهواره ای توانسته 

 سوی از/  است شهر این در روسيه نظاميان حضور زمان به مربوط مرگشان زمان و بودند شده رها خيابان در روز چند مدت به اجساد

: سيبيبي خبرنگاررسانه های بين المللي که به بوچا رفته اند، شاهد فيجع ترین صحنه های چند دهه گذشته بوده اند /  خبرنگاران دیگر

م / دید یفکي غرب در موتيژین روستای در غيرعميق گور یکبودند /  کشته بسته دستان بارا  غيرنظامي مرد ۵، خانه یک زیرزميندر 

 نسل به دست اوکراین در روسيه: لهستان وزیر نخست/  بود شده دفن آن در شدن کشته از پس ده کدخدای جمله از نفر چهار اجساد

 عليه روسيه وحشيگری که زماني تا: آمریکا خارجه وزیر/  بود نشده دیده اروپا در هادهه ای، گری وحشي چنين: ناتو دبيرکل/  زده کشي

/  است تحمل غيرقابل بوچا در اجساد تصاویر: آلمان خارجه وزیر/  است جریان در روز هر که است چيزی واقعيت این دارد، ادامه اوکراین

روس ها در ارتکاب جنایت های جنگي بوده « قساوت»اند / دليل آن ها کرده روسي دیپلماتهای اخراج به اقدام اروپایي کشور چندین

 امن پيوستند / اتحادیه اروپا،  روسيه دیپلماتهای کنندگان اخراج جمع به هم سوئد و دانمارک است / پس از فرانسه و آلمان / ایتاليا،

 ها تحریم/  است راه در تری بيش های تحریم: سفيد کاخ جدید خود قرار مي دهد / سخنگوی تحریمي فهرست را در پوتين دختران

 تحقيقات از سابقهکم اقدامي در دانست / هند خواهد مسئول کند،مي پشتيباني و مالي حمایت پوتين جنگ از که را روسيه دزدساالری

کرد / با عقب نشيني ارتش  محکوم را بوچا عام قتل اوکراین پرچم بر بوسه با فرانسيس کرد / پاپ حمایت بوچا شهر وقایع درباره مستقل

 اوکراین جنوب و شرق تصرف قصد اکنون روسيه: زلنسکيپوتين از کيف، به نظر مي رسد که پوتين قصد تمرکز بر شرق اکراین را دارد / 

 طول هفته چند: ناتو دبيرکل/  کند محاصره دونباس شرق در را اوکرایني نيروهای دارد قصد روسيه: اوکراین ارتش کل ستاد/  دارد را

  روسيه: متحده ایاالت دفاعي ارشد مقام/  کند استفاده فرصت این از باید ناتو/  شود آماده اوکراین شرق به حمله برای روسيه تا کشدمي
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 مردم وضع/  است حياتي هدفي روسيه برای ماریوپل تصرف: بریتانيا دفاع وزارت/  کندمي متمرکز اوکراین شرق در را جنگي هایتالش

 امدادرساني از روسيه/  ندارند آب و گرما ارتباطات، دارو، به دسترسي شهر، ساکن هزار ۱۶۰/  است شدن تروخيم حال در ماریوپل در

. هستيم بمباران زیر روز هر ما: ميکوالیف بندری شهر / شهردار دهد قرار فشار تحت تسليم، برای را مدافعان تا است کرده جلوگيری

 .کردند بمباران ایخوشه هایبمب با را ما/  داشتيم بمباران نوبت دو دیروز

 

بوچا و روشن شدن ابعاد جنايت هاي سبيعانه ي روسي ها در پوتين ديگر برنمي گردد! با انتشار تصاوير  | تحليل نخست

اکراين، شاهد موجي از بي سابقه ترين حمالت مستقيم به شخص پوتين از سوي رهبران دنيا هستم. در ترم حقوق بين 

و شانس الملل، اين گونه هدف قرار دادن رهبر يک کشور، يک معنا بيش تر ندارد؛ اين که ديگر از جامعه جهاني حذف شده 

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.

 

روز محاصره و استفاده از  40روسيه تمام توانش را پشت درب هاي ماريوپل بسيج کرده تا شايد پس از  | تحليل دوم

 اين اوکراين جنوب در ماريوپل چراسياست گرسنگي دادن مردم اين شهر مقاوم، بتواند در نهايت آن جا را تصرف کند، اما 

 کريدور يک و افتد مي روسيه دست به اوکراين بنادر بزرگترين از يکي کنترل کند، سقوط ماريوپل اگر است؟ مهم قدر

 مي ايجاد است، روسيه حمايت مورد طلبان جدايي کنترل تحت که دونتسک و لوهانسک در مناطقي و کريمه بين زميني

 اين از و کريمه به افراد و کاال جابجايي شورشيان، کنترل تحت مناطق طريق از روسيه اصلي سرزمين به کريمه اتصال .شود

 چنين خواستار شد، آغاز اوکراين شرق در درگيري که زماني ،2014 سال از روسيه .کند مي تر آسان روسيه براي را منطقه

 با روسيه به جزيره شبه اين الحاق از پس پل اين. است متصل روسيه به پل يک طريق از کريمه حاضر حال در .بود چيزي

اشغال ماريوپل به منزله ي اتصال چند لشگر مختلف ارتش روسيه در جنوب و  .شد ساخته کشور اين توسط زيادي هزينه

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 

 شود يا خير. موفق نشده، دو لشگر خود را به هم برساند. حاال بايد ديد، ماريوپل باالخره تسليم مي
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 خبرهاسرخط 

 
  نفر است /  ۵۰واریانت تازه ای از کرونا در جهان در حال سرایت است / در ایران براساس آمار رسمي، تلفات روزانه این بيماری بيش تر از

 .هم زمان با پایان تعطيالت نوروزی، تمامي مدرسه ها و دانشگاه بازگشایي شده است

  برنامه کميسيون يسری ببي سابقه ای از گراني در همين ابتدای سال دامن زده است / نای کاالهای اساسي به موج 4۲۰۰برداشتن ارزی 

 4۲۰۰ ارز حذف درمورد مجلس :دولت سخنگوی/  است مردم به اعتباری کارت ارائه توماني، 4۲۰۰ ارز حذف از پس دولت طرح: بودجه و

 .نکرده تکليف تعيين بودجه در توماني

 کنيمنمي افشا را جزئيات/  کردیم امضا نفتي قرارداد دالر ميليارد ۱۶: نفت وزیر. 

 این در تن ۵: مشهد دادستان/  شد بازداشت ضارب با چاقو حمله شد / یکي از سه روحاني جان باخت /  رضا امام حرم در روحاني ۳ به 

منتشر شده است / براساس اعالم نيروی انتظاميف  روحاني سه ضارب هویت از جزیياتي/  است خارجي تبعه ضارب / شدند دستگير رابطه

 را شيعيان او/  شده ایران وارد پاکستان مرز از غيرقانوني صورت به پيش سالیک/  است تبار ازبک و ساله ۲۱ ،مرادی عبداللطيفوی، 

 داشتن همراه با گذشته روز ۱۳ ساعت وی/  کردندمي کار مشهد در باربری یک در برادرش همراه به ضارب/  داندمي مجوس و رافضي

 مورد را آنها چاقو ضربات با و کرده حمله روحاني سه سمت به دقيقه ۱۶ و ۱4 ساعت او/  شود مي حرم وارد بزرگ نسبتاً چاقوی یک

 این قطعاً: مشهد در روحاني سه به حمله درمورد رئيسيمي زند /  چاقو ضربه ۲۰ روحانيون این از یکي به فقط/  دهدمي قرار ضربه

 را حادثه این مؤثر عوامل اطالعات وزارت/  گرفته صورت آمریکایي تکفيری هایگروه تأثير تحت و منحرف عناصر از یکي دست به حادثه

 .کند شناسایي

 رض در تعطيالت نوروزی، زنان در مشهد پشت درهای استادیوم ماندند و امکان تماشای بازی تيم ملي را از نزدیک نيافتند / زنان که معت

ر این امر بودند، با برخورد شدید نيروی انتظامي روبه رو شدند / نيروهای امنيتي از گاز اشک آور استفاده کردند / برخورد با زنان پشت د

استادیوم با واکنش منفي گسترده ای همراه بوده است / وریان غفوری، علي دایي، مسعود شجاعي و ده ها ورزشکار و هنرمند به شدت 

/  داشت وجود درها شدن شکسته خطر چون شد استفاده فلفلي افشانه: مشهد حادثه درمورد کشور وزیر را محکوم کرده اند /  این ماجرا

 .شده ارسال جمهوررئيس برای مشهد ورزشگاه حادثه نبودگزارش فراهم بانوان پدیرش برای شرایط مشهد ورزشگاه در
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 بازار مسکنتحليل          
 

 خبر اول

 افزايش قيمت مسکن در اسفند

 را منتشر کرد. بانک مرکزی ۱4۰۰آمار مربوط به تحوالت بازار مسکن در اسفند  ای که گذشت بانک مرکزیدر هفته

 يهزار واحد مسکون ۶.۸، به ۱4۰۰معامله شده در شهر تهران در اسفند ماه سال  يمسکون یهاآپارتمان تعداد گزارش داد:

 .دهد يدرصد افزایش نشان م ۲۹.۶درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن  ۱۹.۹يد که نسبت به ماه قبل رس

 یهامعامله شده از طریق بنگاه يواحد مسکون یدر ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنا

 .نسبت به ماه قبل است یدرصد ۶.۲از افزایش  يکه حاک بود هزار تومان ۱۲۰ميليون و ۳۵شهر تهران  يملک التمعام

درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه اسفند  ۱۶این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل  همچنين

 است. ۱4۰۰مراتب کمتر بوده و مبين کند شدن آهنگ رشد قيمت مسکن در سال درصد( به ۹۳.۷)معادل  ۱۳۹۹ماه سال 

 

شرايط بازار معامالت مسکن در اسفندماه امسال نشان دهنده يک وضعيت متفاوت ملکي در اين ماه  تحليل:

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 

به ثبت رسيد بلکه بيشترين افت تعداد معامالت مسکن نيز مربوط به همين ماه  1400ماهانه در بازار مسکن 

 عيد معامالت مسکن است. زماني شبفروشي مسکن در مقطع است. اين شرايط دوگانه ناشي از گران

هاي فروش با سطح باالي قيمت است و به دهد تورم شديد اسفندماه ناشي از عرضه فايلها نشان ميبررسي

همين علت است که بخشي از تقاضاي حاضر در بازار اين گران فروشي را نپذيرفته و همزمان با رشد شديد 

ها احتمال کاهش قيمت مسکن در بينيده است. پيشها، تعداد معامالت نيز با افت شديد همراه شقيمت

 کند.فروردين ماه در مقايسه با اسفند را مطرح مي

 

 خبر دوم

 1401شروع آرام بازار مسکن 

در حالي به تازگي آغاز به کار کرده است که عالمتي مبني بر وجود تقاضای هيجاني  ۱4۰۱بازار معامالت مسکن در سال 

 ود؛ ضمن آنکه اثری از رکود عميق نيز در این بازار دیده نمي شود.در این بازار دیده نمي ش

فعاالن بازار معامالت مسکن در تحليل وضعيت فعلي بازار معتقدند: امسال کاهش قيمت واقعي مسکن مشابه آنچه در سال 

ش محسوس قيمت)به گذشته تجربه شد، به احتمال بسيار ادامه خواهد یافت و به نظر نمي رسد که بازار مسکن با افزای

 شرط ثبات شرایط و عدم بروز وقایع پيش بيني نشده(، مواجه باشد.

ساز مسکن که فعاالن، کارشناسان و سازنده های بازار مسکن برای سال  مهمترین عامل اثرگذار بر بازار معامالت و ساخت و

فق را مهمترین عامل در عدم حصول توا به آن اشاره مي کنند، نتایج مذاکرات است. آن ها دستيابي به توافق یا ۱4۰۱

 سوی بازار مسکن در سال جاری عنوان مي کنند. و تعيين سمت

با این حال فرضيه قوی تر و محتمل تر ملکي در سال جاری، خروج از رکود معامالتي بدون ایجاد رونق کامل در شرایط 

برای بازار ساخت  مسکن از تورم عمومي( است. )جاماندگي تورم ثبات قيمت و به احتمال زیاد کاهش قيمت واقعي مسکن

 و ساز نيز کماکان ادامه رکود پيش بيني مي شود.
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 خبر سوم

 روايت سازنده ها از ساخت مسکن

ساز و مسکن را از نگاه سازنده ها  در یک هفته گذشته اتاق تعاون ایران تازه ترین گزارش مربوط به وضعيت بازار ساخت و

سازنده ها روایت  شر کرد. اتاق تعاون هر ماه در گزارشي با تکيه بر نظرسنجي از فعاالن ساختماني وو فعاالن ساختماني منت

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.

نشان دهنده ثبات  ۵۰، عدد ان گزارش شامخ یا شاخص مدیران خرید ساختماني شناخته مي شوددر این گزارش که به عنو

نشان دهنده  ۵۰نشان دهنده بدتر شدن شرایط و اعداد باالتر از  ۵۰شرایط و عدم تريير در وضعيت بازار، اعداد کمتر از 

ه ها و فعاالن ساختماني پيش بيني خود در بهتر شدن شرایط در مقایسه با ماه قبل است. در این گزارش همچنين سازند

 ارتباط با آینده کوتاه مدت بازار ساخت و معامالت مسکن ظرف ماه پيش رو را اعالم مي کنند.

رسيده است که این ميزان نشان دهنده بهبود  ۵۸.۷۲به عدد  ۱4۰۰براساس گزارش جدید شامخ، عدد شامخ کل اسفند 

مقایسه با بهمن ماه است. در مولفه های ميزان سفارش های جدید، ميزان فعاليت شرایط بازار مسکن وساخت و ساز در 

های انجام شده، ميزان فروش و همچنين قيمت محصوالت توليد شده و قيمت خرید مواد اوليه یا لوازم مورد نياز نيز اعداد 

بين فعاالن بخش ساختمان نسبت به  با افزایش مواجه شده اند. اما عدد شاخص انتظار بهبود فعاليت های کسب و کار در

 اسفند ماه کاهش داشته است و به طور محسوس افت کرده است.

 

گذشته،  گزارش شامخ ساختمان در واقع در بردارنده نتايج تجربه وحس سازنده ها نسبت به شرايط تحليل:

ماني در اسفندماه ساخت وساز است. گزارش مربوط به شاخص مديران خريد ساخت وحال و آينده بازار مسکن 

نشان مي دهد اگرچه به طور کلي و از ديدگاه سازنده ها و فعاالن ساختماني شرايط در اين بازار در اسفند ماه 

بهبود يافته است اما در برخي مولفه ها مي توان افزايش بدبيني را مشاهده کرد. يکي  1400در مقايسه با بهمن 

و مسکن در اسفند ماه نسبت به بهمن از ديدگاه سازنده ها افزايش  ساز وز داليل بهبود وضعيت بازار ساخت ا

فعاليت ها و سرعت انجام کار ناشي از تعجيل براي اتمام پروژه ها به دليل اتمام سال وهمچنين قرار گرفتن در 

 افزايش تقاضاي کشوري براي خريد مسکن است. وماني شب عيد بازار معامالت مسکن مقطع ز

، نتايج اين نظرسنجي نشان دهنده افزايش قيمت مصالح ساختماني از يک سو و افزايش اما از سوي ديگر

قيمت تمام شده مسکن از محل هزينه هاي ساخت از سوي ديگر است. اين موضوع يکي از عوامل موثر در 

کارشان در فروردين ماه است. از سوي  کاهش عدد مربوط به خوش بيني سازنده ها نسبت به وضعيت کسب و

يالت نوروز، چشم انداز ديگر با توجه به قرار داشتن بازار در ماه جاري در وضعيت نيمه تعطيل ناشي ازتعط

سازنده ها در اين ماه تحت تاثير قرار گرفته و اين موضوع نيز احتمال رکود فعاليت هاي ساختماني کسب و کار 

وجه به اين دو عامل مي توان اعالم کرد و معامالتي را در بخش مسکن افزايش داده است. از اين رو و با ت

چندان اميدوار نيستند ورکود فعاليت هاي  1401سازنده ها نسبت به وضعيت حرفه خود در اولين ماه از سال 

ساختماني را پيش بيني مي کنند. هر چند انتظار مي رود با نزديک شدن به ارديبهشت ماه و ورود به دومين 

 شاهد بهبود وضعيت باشيم. ماه از سال جاري در اين شاخص
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 هفته مروری بر مهم ترین اخبار و تحليل های اقتصادی    
 

 کردند ينيب شيپ يطال را نزول متيق لگراني: تحلي کيتکونظرسنج

فلز گرانبها  نیاکنون نسبت به ا تیوال استر لگرانيدهد که اکثر تحل ينشان م تکويک يهفتگ يحاصل از نظر سنج جینتا نیآخر

 یهستند، اما احساسات صعود نيب مدت نسبت به طال خوش خرد در کوتاه گذارانهیحال، اگرچه سرما نيهستند. در هم ينزول

در بازار هستند،  دیجد يبازار که شاهد حرکت نزول لگرانياز تحل يبه گفته برخ است. افتهینسبت به هفته گذشته به شدت کاهش 

 نیبا ا کاهش دهد. ندهیپناهگاه امن طال را در هفته آ متيتواند ق يم نیو اوکرا هيروس نيدر مذاکرات آتش بس ب ياحتمال شرفتيپ

 يفلز گرانبها در طوالن نیباورند که ا نیکرده اند بر ا ينيب شيپ يطال را در کوتاه مدت نزول نکهیاز کارشناسان با وجود ا يحال برخ

 انيشرکت کردند. از م وزين تکويک یطال يدر نظرسنج تیوال استر لگريتحل ۱۸هفته،  نیا .صعود دارد یبرا يمدت شانس خوب

درصد  ۵۶معادل  لگريتحل ۱۰رو شدند.  شيطال در هفته پ متيق شیدرصد خواستار افزا ۲۸معادل  لگريشرکت کنندگان، پنج تحل

 طرف بودند. يها ب متيبه ق تدرصد نسب ۱۷معادل  لگريبودند و سه تحل ينسبت به طال در کوتاه مدت نزول

 

 
 

فدرال رزرو  سيرئبيبه عنوان نا نارديبر  عوامل بنيادي نيز چشم انداز نزولي طالي جهاني را به تصوير مي کشد. تحليل:

فدرال رزرو  يعني نيترازنامه خود را کوچک خواهد کرد. ا يشترياز ماه مه با سرعت ب يگفته که بانک مرکز کايآمر

فروش اوراق  قيکه از طر کايترازنامه فدرال رزرو آمر نبه طور فعاالنه اقدام به فروش اوراق قرضه کند. کوچک شد ديشا

 شيافزا يشترينرخ بهره را با سرعت ب خواهديفدرال رزرو م ن،ياست. در کنار ا يانقباض استيس رد،يگيقرضه صورت م

 راقاو متياند تا قبهره باعث شده يهانرخ عيسر شياوراق قرضه توسط فدرال رزرو و افزا نيدهد. احتمال فروش سنگ

 .ستيبازار سهام نطال و  يبرا ياوراق خبر خوب ي. باال رفتن نرخ بازدهديايم باال به يسقوط کنند و نرخ بازده يدارخزانه

و  راق)فروش او يانقباض يهااستيس يشتريبا سرعت ب خواهديم کايکه فدرال رزرو آمر يفعل طيدر شرا ،ياديبن دياز د

يم ياقتصاد يکه اخبار منفاست! چون ياقتصاد يبازار، اخبار منف يخبر برا نيکند، بهتر ادهينرخ بهره( را پ شيافزا

 ياقتصاد ياخبار منف ،يفعل طيدر شرا ليدل ني! به هماورنديب نييرا پا يانقباض يهااستيس عيسر يشانس اجرا توانند

 !شونديم يلقخبر خوب ت ورکيويسهامداران بورس ن يبرا
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 دند؟يبه توافق نرس هيروس ينفت و زغال سنگ صادرات ميتحر ياروپا برا هيعضو اتحاد يچرا کشورهاگزارش يورنيوز: 

« هلند و آلمان»اند مخالفت کرده هينفت خام روس یفور میاروپا که با تحر هیعضو اتحاد یکشورها نیشود که مهم تر يگفته م

خواهد کرد که جبران  اروپا وارد هیبه اتحاد يشوک هيواردات نفت روس یفور میکشورها گفته اند که تحر نیخارجه ا یهستند. وزرا

که ما آن را  ستين نیا هيروس ينفت میمسئله تحر»خارجه آلمان به خبرنگاران گفت:  ریوز .آن در کوتاه مدت امکان نخواهد داشت

از  گرید یاريکرد که آلمان وبس ديتاک ی. و«ميکشور وابسته هست نیاست که چقدر به نفت ا نای مسئله بلکهنه،  ای ميخواه يم

بصورت خودکار  ميتوانست ياگر م» گفت:  او .رنديبگ هيبه قطع واردات نفت روس ميتوانند ناگهان تصم ياروپا نم هیاتحاد یکشورها

از  یاريکشور عضو، بس ۲۷خارجه  یاز جلسه وزرا شيپ .میکرد يشک نم نهيزم نیدر ا ديباش نيمطم ميکار را انجام ده نیا

 هیاتحاد یها ميتصم نیتر دهيچياز پ يکی «هيروس يواردات يليفس یها یانرژ میتحر»ها هشدار داده بودند که  پلماتیو د لگرانيتحل

 يخارج یها استيس« خط قرمز»را  هيروس يليفس یها یانرژ میعضو، تحر یاز کشورها یاريرسد بس ينظر م به .اروپا خواهد بود

 ينظر م به .سابقه شود يآنها دچار شوک و بحران ب يامکان دارد اقتصاد مل م،یدر صورت تحر ندیگو يکشورها م نیگذاشته اند. ا

 کیباشد که  ریامکان پذ ياروپا تنها در صورت هیبه اتحاد هيروس يصادرات يليفس یها یانرژ میتوافق مشترک درباره تحر»رسد که 

 یادیهم اشتراک نظر ز هيزغال سنگ روس میتحر درباره .ردیانجام پذ ف،یيخصوصا ک ن،یاوکرا یاز شهرها يکیبه  یيايميحمله ش

که قطع واردات زغال سنگ روس  ندیگو ياروپا ازجمله، آلمان و لهستان و دانمارک م هیعضو اتحاد یاز کشورها يوجود ندارد. برخ

اروپا را  رياخ یبارها در هفته ها نيرپوتيمیوالد .توان تن به آن بدهند ينم یموجود اقتصاد تيآنها خط قرمز است و در وضع یبرا

چون  هيروس یجمهور سيمسکو خط لوله گاز را به اروپا خواهد بست. رئ یيها میتحر نيکرده که درصورت توافق بر سر چن دیتهد

 بيترت نیبرد. بد يبهره م «عامل بازدارنده بالقوه» کیبه عنوان  دیتهد نیداند از ا يرا م هياروپا به گاز روس هیاتحاد يوابستگ زانيم

 ه،يروس يليفس یورود حامل انرژ میبر سر تحر يتوافق چياز جلسه ه شيپ یاروپا، برخالف وعده ها هیخارجه اتحاد یدر جلسه وزرا

 میتا امروز چهار دوره تحر هیفور ۲4در  ن،یبه اوکرا هيروس ياروپا از زمان آغاز حمله نظام هیاتحاد. امدينفت و زغال سنگ بدست ن

ها افراد  میتحر يدرجه اول، هدف اصل در .و سخت تر شدند دتریکه گام به گام شد یيها میاعمال کرده است، تحر هيروس هيعل

 ریالوروف، وز يسرگئ ه،يجمهور روس سيرئ ن،يپوت ريمیقرارگرفتند. صدها فرد از جمله والد هيروس یو بانک ها يو حقوق يقيحق

صادرات  نياروپا، همچن هیاتحاد .هدف قرارگرفتند يمالک چلس چ،یبخش فوالد، از جمله رومن آبراموو یهاگارشيامور خارجه او و ال

 .قدغن شد هيواقع بشود ممنوع کرد. همزمان صادرات محصوالت لوکس به روس هيتواند مورد استفاده ارتش روس يرا که م یيهر کاال

خود  یها يندگینما« اوشان»و « نستله»چون  یياروپا یيمواد غذا عیو توز ديبزرگ تول یاز شرکت ها یاريحال همچنان بس نیا با

مصر است.  هيروس ونيخود در خاک فدراس يو نفت یتوتال هم همچنان به انجام تعهدات گاز یرا نبسته اند. شرکت فرانسو هيدر روس

مقر توتال در  یدرب ورود يستیز طيحو م یحقوق بشر یگران تمام شد و گروه ها سیشرکت در پار نیمقر ا یکه برا یاصرار

 يليفس یها یفروش انرژ يعنی هيمنبع درآمد روس نیها، اروپا تاکنون به مهم تر میتحر نیبه جز ا را مورد هجمه قرار دادند سیپار

 کی نيانگيبطور م یوگاز ينفت یاست. فرآورده ها يخود متک یانرژ نيتام یبرا هياروپا به شدت به روس هیحمله نکرده چرا که اتحاد

 یانرژ بيدرصد از ترک ۱۲.۷جامد، مانند زغال سنگ هم  يليفس یها سوخت .رنديگ ياروپا را در بر م هیاتحاد يسوم اقتصاد واردات

درصد واردات  ۲۷اروپا،  هیدرصد صادرات گاز به اتحاد 4۰از  شيمسکو ب گرید یمعنا به .دهند يم لياروپا را تشک هیاتحاد يواردات

پس از جنگ  ر،ياخ یدارد. البته پس در هفته ها اريجامد مانند زغال سنگ را دراخت یدرصد واردات سوخت ها 4۶.۷نفت خام و 

 هيروس يليفس یخود را از واردات سوخت ها ۲۰۲۲ الس انیاز پا شيگرفته اند تا پ ميتصم یياروپا یکشورها ن،یبه اوکرا هيروس

بابت  هيبه روس وروی ارديليم ۱۶.۸ ن،یبه اوکرا هيحمله روس یاروپا از ابتدا هیدهند که اتحاد ينشان م يرسم یآمارها .مستقل کنند

 پرداخت کرده است. يليفس یسوخت ها

 

شدن  فياگر به ضع يدر اقتصاد جهان ياسيمعامالت س راتييتغ دهدينشان م هيروس ياقالم صادرات بيترک: ليتحل

 يکاالها يصادرات بيدهد. در واقع ترک شيرا افزا يجهان يدر بازار ها رانيتواند سهم ا يمنجر شود م هياقتصاد روس

 است تا  شتريب يجهان يرقابت در بازارها يبرا يدمشترک اقتصا يوندهايپ يعيکه به طور طب دهدينشان م هيروس
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 استياز جاده س ريمطلب خواهد بود. ادامه مس نيا ديمو هيو رس رانيا يکاالها نيب ياقتصاد يشراکت. شباهت ها

 .گذرديم

 
 

 

 شيافزا زين التيتسه يو نرخ تورم موجب خواهد شد تا تقاضا ياز جمله اختالف نرخ سود بانک ياقتصاد طيشرا: ليتحل

دولت خواهد بود که با برنامه کاهش نرخ سود  يها ياز جمله هدفگذار زيبدون شک مهار تورم ن گريد يو از سو ابدي

 توان داشت. ينم 1401سال  يبرا يکاهش نرخ سود بانک دازجهت چشم ان نيدر تناقض خواهد بود.   از ا يبانک نيب
 

 هيروس ميتحر شينفت با احتمال افزا تيتقو

سنگ نفت و زغال یهابه بخش هيروس هيعل هامیو اروپا احتمال گسترش تحر کایشنبه به رشد خود ادامه داد چراکه آمرنفت سه یبها

دالر  ۱/ ۰4برنامه مخالف هستند. عصر روز گذشته نفت شاخص برنت با  نیکشورها از جمله آلمان با ا يکردند؛ اگرچه برخ يرا بررس

دالر رشد معادل  ۱/ ۰۸هم با  تیينترمدیتگزاس اتدالر در هر بشکه معامله شد. همزمان، وس ۱۰۸.۵۷درصد، ۰/ ۹۷معادل  شیافزا

 روديبه بخش نفت اعالم کرده و انتظار م هامیتحر یتسر یخود را برا ي. فرانسه آمادگديدالر بر بشکه رس ۱۰4.۳۶درصد، به ۱/ ۰۵

در حال  هيروس هيعل شتريب یهاتیانجام دهد. به گفته کارشناسان، امکان محدود نهيزم نیدر ا ياقدامات یواشنگتن در هفته جار

توسط  هيدور شدن از نفت روس یحرکت عمده برا کیاست و  کیاستراتژ ریگسترده نفت از ذخا یآزادساز ريتاث یسازيخنث

 خواهد شد. هامتيق مالحظهقابل شیموجب افزا یياروپا دارانیخر
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و   يانقباض يها استياز س ينرخ دالر ناش يشيافزا راتيتاث نيشاهد تقابل بي از جمله نفت تيکامود يدر بازارها :ليتحل

عرضه موجب شده است  رهيدر کنار اختالالت زنج ياستيس يشدن برنامه ها شخوري. پميعرضه هست رهياختالالت زنج

 نيبه اوکرا هيکه با حمله روس يروند گري. به عبارت دميباش يجهان يدر بازارها متهاينرخ تورم و ق شيتا شاهد ادامه افزا

 رييبه تغ يمدت و بلندمدت حت انيرود در م يخواهد بود که انتظار م يروند اساس کيشکل گرفته است آغاز روند 

 .انجامديب ياسيمعاالدت س

 

 1400ماه در بهمن يتحوالت اقتصاد کالن و اقدامات بانک مرکز ليتحلگزارش بانک مرکزي از 

آن در محدوده  تيگذشته و تثب یهابا ماه اسيماه در قنرخ در بهمن نینشان دهنده کاهش ا يبانکنينرخ بازار ب راتييروند تر يبررس

در  دیکل مبلغ توافق بازخر شی، افزا۱4۰۰بهمن ماه  يط يبانک نيکاهش حجم معامالت بازار ب رغميعل  .درصد بوده است ۲۰.۳

 شتريکه پ یيبانک ها )بانک ها ياز استفاده منابع در دسترس برخ يدوره حاک نیا يقاعده مند در ط التيبازار باز و تسه اتيعمل

 يبانک نيخود و کاهش مازاد قابل عرضه آنها در بازار ب ينگینقد یازهاين نيتام یابودند( بر يبانک نيمازاد قابل عرضه در بازار ب یدارا

 يدولت ياسالم يبازده اوراق مال یهانرخ يروند نزول ،يعمدتاً با توجه به تداوم کاهش انتظارات تورم یماه سال جاردر بهمن است.

واحد  ۱.۰۳و  ۱.۳۳، ۱.۲۱با  بيترتساله، بهدو و سه ک،ی یدهايماه نرخ بازده اسناد مذکور با سررس نیکه در ا ینحوبه افت؛یادامه 

بازده  یهابا کاهش نرخ یسال جار ماهیاز د .ديدرصد رس ۲4.۰۳و  ۲۳.۱۰، ۲۲.۰۷به  بيترتقبل به اهدرصد کاهش نسبت به م

در  ماهیبازده د يکه منحن یطورمنتقل شده است؛ به نیيبه پا يبازده اسناد خزانه اسالم یهايمنحن ،يدولت ياسالم ياوراق مال

در  است.شده  واقع ماهیبازده د ياز منحن ترنیيپا يماه در سطحبازده بهمن يبازده آذرماه و منحن ياز منحن ترنیيپا يسطح

 يروند کاهش ۱4۰۰به بهمن ماه  يدر دوازده ماهه منته يپول هیالزم به اشاره است که آهنگ رشد پا يپول یهاخصوص تحوالت کل

 هیپا نيهمچن  .ديماه رسدرصد در بهمن ۳۳.۲درصد در مرداد ماه به  4۲.۱دوازده ماهه از  يپول هیکه رشد پا یاگونهکرد به يرا ط

درصد داشته  ۲۶.۶معادل  ی، رشد۱۳۹۹سال  انی( نسبت به پاالیر ارديليهزار م ۵۸۰۷.۵)معادل  ۱4۰۰بهمن ماه  انیدر پا يپول

 ۱۳۹۹سال  انی( نسبت به پاالیر ارديليهزار م 4۶۲4۱.۰)معادل  ۱4۰۰ماه سال بهمن انیدر پا يحجم نقدینگ نيهمچن  .است

 ۱4۰۰به بهمن ماه  يماهه منته ازدهیدر  ينگیواحد درصد از رشد نقد ۲.۶است که  حيبه توض الزم  .افتیدرصد رشد  ۳۳.۰معادل 

ها و  یيبانک مهر اقتصاد به اطالعات خالصه دفترکل دارا یها يها و بده یيمربوط به اضافه شدن اطالعات خالصه دفترکل دارا

اساس  نيهم بر. است يو فاقد آثار پول باشديسپه( م مسلح در بانک یروهايمتعلق به ن یبانک سپه )بواسطه ادغام بانکها یها يبده

  شیواحد درصد از آن مربوط به افزا ۲.۷که  ديدرصد رس ۳۹.۷به  ۱4۰۰به بهمن ماه  يدر دوازده ماهه منته ينگینرخ رشد نقد
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 ۱4۰۰ماه بهمن انیدر پا ينگیمذکور، رشد نقد یاثرات پوشش آمار لیدر صورت تعد گریعبارت د به  .مذکور است یپوشش آمار

 درصد بوده است. ۳۷.۰معادل  ۱4۰۰ماه به بهمن يدرصد و در دوازده ماهه منته ۳۰.4معادل  ۱۳۹۹سال  انینسبت به پا
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سياستگذار پولي در مواجه با شرايط بازار پول و کنترل شرايط از جمله مهار رشد نقدينگي و کاهش نرخ تورم و تحليل: 

چيدگي خاصي روبرو است که همزمان با هم ميسر نخواهند شد. شايد بهترين گزينه براي نرخ سود بين بانکي با پي

سياست گذار دستيابي به دارايي هاي ارزي باشد تا با سرعت بيشتري بتواند نقدينگي و پايه پولي را کاهش دهد و نرخ 

و نرخ تورم  يتالف نرخ سود بانکاز جمله اخ ياقتصاد طيشراتورم را نيز به تبع آن نيز کاهش دهد. از سوي ديگر  

 ياز جمله هدفگذار زيبدون شک مهار تورم ن گريد يو از سو ابدي شيافزا زين التيتسه يموجب خواهد شد تا تقاضا

نرخ  شجهت چشم انداز کاه نيدر تناقض خواهد بود. از ا يبانک نيدولت خواهد بود که با برنامه کاهش نرخ سود ب يها

 توان داشت.  ينم 1401سال  يبرا يسود بانک

 
 

 يمسابقه تورم در سبد خوراک
پرمصرف را مورد  یهايخوراک يمتيق راتييتر تيوضع ران،یگزارش مرکز آمار ا يبا بررس یگزارش آمار کیدر  «اقتصادیايدن»

را ثبت کردند؛ اما عمده آنها نسبت به  یشترينسبت به تورم کل رشد ب هاياکثر خوراک ها،يابیارز نیقرار داده است. مطابق ا يابیارز

دالر و شاخص  متيسال گذشته با رشد ق ۵در  يخوراک یکاال ۱۰ متيرشد ق سهیمقا ثبت کردند. را یشاخص دالر، رشد کمتر

بوده،  شتريزمان ب نیعمدتا از تورم کل در ا يخوراک یتورم کاالها نکهیتوجه را دارد: نخست ادر مدت مذکور چند نکته قابل هامتيق

درصد بوده و تورم کل ۵۹۰دالر  متيرشد ق ر،يسال اخ ۵حدود  ينرخ دالر کمتر بوده است. در بازه مورد بررس شیاما از افزا

و برنج رخ  یچا ،يفرنگرب گوجه رينظ یيپرمصرف در کاالها یهايخوراک نيب متيق شیافزا نیشتريدرصد رشد کرده است. ب۲۸۰

 یکمتر متيق شیز افزاياز تورم کل ن يحت عیکه روغن ما یرا ثبت کردند. به نحو شیافزا نیکمتر ينيماشو مرغ  عیداده و روغن ما

. تورم ديدرصد به ثبت رس۳4/ ۷، معادل ۱4۰۰نقطه سال بهنرخ تورم نقطه مرکز آمار ایران، بر اساس گزارش را ثبت کرده است.

 نهیهز شتريچه مقدار نسبت به سال گذشته ب دیکاال و خدمات با نيسبد مع کی هيته یخانوار برا کیکه  دهدينقطه نشان مبهنقطه

در  «اقتصادیايدن»است.  دهيدرصد به ثبت رس4۰/ ۷ يخوراک یکاالها نقطههبتورم نقطه دهديگزارش نشان م نیا گرید یکند. از سو

 شیمدت و افزا نیدالر در ا متيو رشد آنها را با رشد ق پردازديم ياساس يخوراک یکاال ۱۰ يمتيق راتييتر يگزارش به بررس نیا

شکر،  ،عیروغن ما زه،یپاستور ريگوشت مرغ، ش سفند،گوشت گو ،يرانیاکاال شامل برنج  ۱۰ نی. اکنديم سهیسطح شاخص تورم مقا

اقالم منتخب،  انياز آن است که در م ياکانجام شده ح یهايبررس .شوديم يفرنگگوجهو رب زهیمرغ، کره پاستورتخم ،يخارج یچا

 از شيب يفرنگ، رب گوجه۱4۰۰سال  یتا انتها ۹۶سال  یاساس از ابتدا نیرا داشته است. بر ا متيرشد ق نیشتريب يفرنگرب گوجه
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 هفته مروری بر مهم ترین اخبار و تحليل های اقتصادی...     

 

 

و  یبندبسته متيق شیدالر و افزا متيق شیدر افزا توانيموضوع را م نیا ليرا تجربه کرده است. دل متيق شیدرصد افزا۶۷۸ 

است  يشده تنها خوراک يبررس یکاالها انياست که در م نیمحصول ا نیوجو کرد. نکته قابل ذکر درباره امحصول جست نیا يقوط

را تجربه کرده  یدرصد۵۸۹سال گذشته رشد  ۵بوده است. دالر در  شتريدالر در مدت مذکور ب متيآن از رشد ق متيکه رشد ق

 يخارج یابسته یتجربه کرده چا هايخوراک ریرا نسبت به سا یشتريدالر رشد ب متيق شیافزا ريتاثتحتکه  یگرید ی. کاالستا

است، رشد  يکاال واردات نیدرصد رشد را تجربه کرده است. از آنجا که ا۵۲۵سال گذشته  ۵کاال در  نیا دهدياست. آمارها نشان م

رشد باال  نياز آن است که سوم يحاک رانیمرکز آمار ا یاطالعات منتشر شده از سو ارز متاثر شده است. متياز ق مايآن مستق متيق

از  شيب ۱4۰۰تا اسفند  ۹۶ نیکاال از فرورد نیا متيها قاست. بر اساس گزارش يرانیشده متعلق به برنج ا يبررس یکاال ۱۰ انيدر م

شده  يبررس یکاالها انيرا به نرخ ارز در م هايوابستگ نیترنیياز پا يکیکشت برنج  نکهیدرصد رشد کرده است. با توجه به ا4۹۲

 توانيرا م يرانیبرنج ا متيبه حساب آورد. رشد ق يروارداتيغ یکاالها انيدر م متيق شیرکورددار افزا راکاال  نیا توانيم دارد، 

محصول با کاهش مواجه شود و از  نیه اموجب شده که کشت و عرض رياخ یهادر سال ياز دو اتفاق دانست. کاهش بارندگ يناش

آن  يکاال، نمونه داخل نیا نیگزیدارد موجب شده تا کاهش عرضه جا جودکه در قبال واردات برنج به کشور و يتیمحدود گرید یسو

 مواجه شود. متيق شیبا افزا

 
خواهد  يجهان ياز جمله روغن تحوالت بازارها ييو غذا يمحصوالت کشاورز متيق شيمحرک افزا نيمهم تر  :ليتحل

شاهد  زين يدر سال جار روديانتظار م نخواهد بود و ريواردات کنترل پذ شيداستان برعکس گذشته با افزا ني. ابود و 

در سبد  ييدرصد بعد از مسکن وزن باال 26گروه با داشتن وزن  ني. اميباش يدنيو آشام يدر گروه خوراک ييتورم باال

 شيبعد از ماه رمضان به دادن افزا ييها در مواد غذا ياز گران يديموج جد روديتورم دارند. انتظار م يتمحاسبا يکاال

 متيق شيو افزا ديو کاهش تول يرينرخ ها شاهد کاهش رقابت پذ شيبا افزا تبا مخالف گريد ياز سو  نرخ ها آغاز شود

و کل  گروه نيا يسالها برا نياز متورم تر يکي ميکن گاهکاال ها ن نيا متيبه قاز هر سمت  چهيبود. در نت ميخواه زين

  متصور بود. ديبا تورم
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 نقدی در بازار داخلي دالرو ، طال دالرشاخص  تحليل و پيش بيني

 شاخص دالر

احد نوسان داشت و این نوع الگو از جنس اصالح محسوب مي شود و از این  ۹۹.4واحد تا  ۹۷.۷بين دو سطح در طي ماه گذشته شاخص دالر در 
ود 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 ر

 واحد هم قرار بگيرد.  ۱۰۰باالی که از این منطقه عبور کند و حتي در 
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 GOLDطال: 

دالر رسيد شاهد نوسان کم دامنه آن بر روی همين سطح بوده ایم و در عين حال نشانه  ۱۹۱۵از انتهای سال قبل که قيمت طال به سطح حمایتي 

نثي مي تواند در نهایت به ادامه ی روند مثبت منجر شود. با این حال سناریوی ی مثبتي هم در این هفته ها نشان نداده است اما این نوع شرایط خ

دالر مي تواند تقویت شود ولي فعال سناریوی مثبت از وزن باالتری برخوردار مي باشد. بدترین سناریو اینست  ۱۹۰۰منفي هم در صورت افت به زیر 

 بت باز هم منتفي مي شود. دالر را از دست بدهد و در آنصورت سناریوی مث ۱۸۶۰که کف 
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 دالر نقدي 

ا برگشت 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 ب

هزار تومان برگشته است و حتي ممکن است که  ۲۷هده شد و فعال دالر به باالی هزار تومان در سال جدید تایيد سناریوی مثبت مشا ۲۶به باالی 

هزار 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  ۲۸به 

فعال انتظار نداریم که همين حرکت آغاز روند مثبت باشد و سقف جدیدی را موجب شکل باقي بماند و نوسانهایي در نهایت مثبت داشته باشد. ولي 

 شود. به نظر یک مرحله دیگر از فاز منفي بعد از این شرایط مثبت باقي مانده است. 
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رو خواهيد شد و بر مبناي آن ي آينده با ان روبههايي که در هفتهبينيها، خبرها، رويدادها و پيشي از اطالعات، دادهامجموعه

ها، شرايط کلي موجود است و بنديهاي استراتژيک خود را تغيير دهيد يا بهبود بخشيد. مبناي اين دستهگيريتوانيد تصميممي

 گيران و مديران ارايه شود.ني، تحليل الزم به تصميمبيشود تا به جاي پيشتالش مي

 

 رویدادهای آینده     
 

 

 

 

 

 

 

 منتشر شده در اخبار اين هفته آينده مهم ترين رويدادهاي

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

 خبر يا رويداد عنوان

 از هفته گذشته. بين بانکي هرهکاهشي نرخ ب روندتوقف و  انتشار نرخ بهره بين بانکي در اولين روز هفته

 .خبرهايي مبني بر تغيير دامنه نوسان بورس

 .ه رمضانبعد از ما له روغناز جم موج جديد افزايش قيمت مواد خوراکي

 تا خردادماه.ادامه کاهش معامالت اوراق بدهي 

 ر در بازار سرمايه.باشگاه تراکتوبني بر عرضه سهام اخباري م

 هفته آينده.از  از جمله آرياساسولبورسي  مهم آغاز برگزاري مجامع شرکتهايزده ماهه و انتشار گزارشات دوا

  ميليون واحد. 1.460واکنش شاخص کل به محدوده مهم مقاومتي 

 هزار تومان. 28فت و برگشت دالر به کانال ادامه ر

 ميليون تومان.  12.5تثبيت قيمت سکه باالي 

 .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

 يرويدادهاي مهم اقتصاد و تحوالت  منقطقه و روابط جهان

 عنوان رويداد يا خبر

 .طالي جهاني : چشم انداز نزولي تکويک تيسا ينظرسنج

 .نوعيت واردات زغال سنگ از روسيهپا از جمله ممادامه تحريم هاي جديد ارو

 .روسيهصادي در پي آثار تحريم هاي اقت هاي جهانييورو در بازارچشم انداز منفي 

 .يوروافزايش انتظارات معامله گران از باال رفتن نرخ بهره 

 شي قيمتها در بازار انرژي از جمله زغال سنگ و گاز.افزايادامه چشم انداز 

 .افزايش بهاي نفت در بازار جهاني

 .لوپن – مکرون رقابت کشد؛ مي دوم دور به فرانسه انتخابات

 

 


