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پوتین هنوز یک جنگ تمام عیار را در اوکراین 
شروع نکرده و استراتژی نیمه راه به سوی جهنم 
اتخاذی روسیه تاکنون بد جواب نداده است. 
فــارِن افرز در مقاله ای تصریح می کند که در 
ســال اول حملۀ روسیه به اوکراین استراتژی 
تشدید نسبِی پوتین به طورکلی برای او مفید 
بوده است. این استراتژی به او اجازه داده است 
که ثبات سیاسی را از طریق ترکیبی از ارعاب 
و بی تفاوتی حفظ کند. این استراتژی در سطح 
بین المللی و داخلی به او کمک کرد روســیه 
را برای یک جنگ بســیار طوالنی آماده کند 
بدون آن که انواع فداکاری هایی را انجام دهد 
که ممکن است درنهایت باعث شورش مردم 
شود و فراتر از همه به او ظرفیت انعطاف پذیری 
را بخشیده است. گزینه های رادیکال تر ازجمله 
ملی سازی اقتصادی و بسیج کامل نیرو هنوز 
باز هستند و بوروکراسی روسیه از قبل آماده 
است تا آن گزینه ها را در صورت نیاز اجرایی 
کند. بر اساس بسیاری از نشانه ها این رویکرد 
جزئی به جنگ تصادفی نیست. در عوض، به 
نظر می رسد روسیه یک استراتژی عمدی را 
دنبال می کند که هم غرب و هم جمعیت خود 
را هدف قرار می دهد. کرملین با اتخاذ چنین 
موضعی در قبال جنگ می تواند به غرب نشان 
دهد که آماده است هر کاری که برای پیروزی 
در اوکراین الزم است انجام دهد بدون آن که 
لزوماً مجبور به جبران تهدیدات خود باشــد 
در همین حال، دولت روسیه در داخل کشور 
می تواند به شهروندان عادی روسیه بفهماند که 
این گزینه را در اختیار دارد که سخت گیرانه تر 
 عمــل کند، اما برای جلوگیــری از بیگانه و 
دور شــدن روس ها از حکومت این کار را 
انجام نداده است. این استراتژی به پوتین راهی 
باز به سوی تشدید تنش، اما بدون هزینه های 
فوری ارائه می دهد. پوتین دست کم از تابستان 
۲۰۲۲ میالدی گزینه استفاده از سالح هسته ای 
تاکتیکی را برای تغییر وضعیت به نفع روسیه 
روی میز گذاشــته اســت. او در ماه سپتامبر 
اعالم کرد که روســیه آماده است تا از »تمام 
ابزارهای موجود« در جنگ خود استفاده کند 
و »این یک بلوف نیست«. بااین وجود، علیرغم 
شکست های بزرگ روسیه، پوتین این راه را 
انتخاب نکرد. در عوض، او یک جنگ متعارف 
را تشدید کرده که از طریق بسیج نیرو حمالت 
 هوایی گسترده علیه زیرساخت های اوکراینی 

تقویت شده است. 
سوال این است که این جنگ نه چندان کامل 
تا چه زمانی می تواند ادامه داشــته باشــد؟ 
هرچه جنگ بیش تر به طــول انجامد پوتین 
مجبور خواهد شد اقدامات شدیدتری را که 
 پیش تر تهدید عملی کردن آن را مطرح کرده 

انجام دهد. 

۱( طرح صلح چین برای اوکراین
به گزارش پولیتیکو، ویکتور اوربان برخالف نظر 
همتایان غربی خود، در سخنرانی پرطمطراقی 
در جمع نمایندگان کشــورش از طرح صلح 
چشم بادامی ها حمایت کرد و با مهم خواندن آن 
در برهه فعلی گفت: »ما به آتش بس نیاز داریم. 
مذاکرات صلح باید آغاز شــود و مجارستان 
در تمام نشست های بین المللی این خواسته را 
اعالم می کند. ما شاهدیم که اکثر کشور از طرح 
صلح حمایت کرده اند و مجارســتان جدا از 
اکثریت جهان نیست؛ بنابراین ما با مهم خواندن 
طرح پکن از آن حمایت می کنیم«. وی که در 
میانه های صحبتش با عبارات تندی از سوی 
نمایندگان گروه مخالف موردانتقاد شدید قرار 
گرفت، دالیل خود از این حمایت را این گونه 
مطرح کرد: »دولت نگران تالش های اتحادیه 
اروپا برای تجهیز تسلیحاتی اوکراین با تانک و 
جنگنده ها است؛ اتفاقی که اروپا را گام به گام به 
سمت جنگ سوق می دهد. اگر شرایط به همین 
ترتیب پیش برود، چه کسی قرار است سرباز به 

اوکراین بفرستد. 

طرح صلح چین برای اوکراین و
ترس آمریکا از نظم جهانی چندقطبی

فرشید فرحناکیان
دکترای حقوق نفت و گاز

سرمقاله

اقامه نماز رهبر معظم انقالب
بر پیکر دکتر حسن غفوری فرد

سوءاستفاده مالی در »فوالد مبارکه« تایید شد؛ اما رقم ۹۲ هزار میلیارد تومان صحیح نیست رئیس سازمان بازرسی
2خبر داد
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در آن سالی که اقبال عمومی به سمت بازار سرمایه 
زیاد شده بود، دولت برای اینکه به این بازار عمق 
ببخشد و از طرفی ریسک سرمایه گذاری افرادی 
که نسبت به بازار سرمایه آشنایی کمتری داشتند 
 را کمتر سازد، صندوق هایی را به نام »ای تی اف«

تاســیس کرد. این صندوق ها چند شــرکت 
بورسی را همزمان تلفیق کرده بودند و سهام این 
صندوق ها را به فروش رساندند. مانند صندوق 
پاالیش که ترکیبی از چند شــرکت پاالیشی 
اســت یا صندوق دارا که از ترکیب چند بانک 
کشور ساخته شده است. ارزش این صندوق ها با 
توجه به قیمت زیرمجموعه ها مشخص می شود؛ 
یعنی چند بانکی که مثال صندوق دارا را تشکیل 
می دهند با توجه به سودسازی شان و یا قیمت 
سهم شان مجموعا قیمت »ان ای وی« صندوق 
را تشکیل می دهند. در حال حاضر قیمت ذاتی 
صندوق دارا ۱۹ هزار و ۴۰۰ تومان اســت ولی 
قیمت روی تابلو دارا فکر می کنم حدودا ۱۳ هزار 
و ۵۰۰ تومان است. با توجه به اینکه دولت این 
صندوق را ذاتا برای افراد ریســک گریز و نابلد 
تاسیس کرد، بنابراین، این وضعیت ناجوانمردی 
است. زیرا سرمایه گذاری در این صندوق به مردم 
نابلد پیشنهاد داده شد تا ضرر نکنند اما االن این 
صندوق رها شده و بازارگردان برای آن مشخص 

نشده است.
چندین بار روســای بازار بورس قول دادند که 
برای این صندوق ها بازارگردان مشخص کنند اما 

متاسفانه چنین نشده است. 

قول های بی عمل
روسای سازمان بورس

محمد اسالم پناه
کارشناس اقتصادی

یادداشت-1
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روسیه پیش از جنگ و بویژه در اوج خود در ۲۴ 
مارس ۲۰۲۲ روزانه ۱.۱۷ میلیارد دالر درآمد از 
سوخت های فسیلی داشت. اما پس از جنگ و 
در اثر تحریم ها و تعیین سقف قیمت که اکنون 
در حول و حوش ۵۰ دالر به فروش می رسد، با 

کاهش ۵۰ درصدی درآمد رو به رو شد.
اما نگاهی به ســال جنگ از عینک ســازمان 
مســتقل و بین المللی مرکز تحقیقات انرژی و 
هوای پاک CREA نشان می دهد که روسیه 
از ۲۴ فوریــه ۲۰۲۲ به بعد ۳۱۵ میلیارد دالر 
درآمد از سوخت های فسیلی داشت که جالب 
است ۱۴۹ میلیارد دالر آن از سوی کشورهای 
اتحادیه اروپا پرداخت شــد. دستکم ۲۴ کشور 
خریدار نفت، گاز، فرآورده و حتی زغال ســنگ 

روسیه بودند.
این گزارش نشــان می دهد که دنیا با اشتهایی 
ســیری ناپذیر به دنبال بلعیدن از گوشــه های 
کیک سیاه نفت اســت. در این سال چین در 
صدر گرسنگان نفت قرار داشت. نگاهی به این 

فهرست خالی از لطف نیست.
۱. چین بــا واردات ۶۷ میلیارد دالری در صدر 
واردکنندگان نفت و گاز روسیه در سال جنگ 
بود کــه ۵۵ میلیارد دالر آن به نفت اختصاص 

داشت.
۲. آلمان بزرگترین اقتصاد اروپا، در سال جنگ 
با واردات ۲۶ میلیارد دالری دومین واردکننده 
سوخت فســیلی روسیه در سال جنگ بود که 
بیش از ۱۲ میلیارد دالر آن به گاز تعلق داشت.

رقص دالرهای نفت
در زمین کرملین در سال جنگ

علی آهنگر

یادداشت-2
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مســئوالن در حالی جوانان را بــه ازدواج و 
خانواده ها را به فرزندآوری تشــویق می کنند 
که اخیراً متوسط قیمت مسکن در تهران به 
بیش از ۵۵ میلیون تومان و سهم مسکن در 
ســبد هزینه های خانوار به بیش از۵۰ درصد 
رســیده اســت. به گزارش خبرگزاری مهر، 
قیمت ملک طی ســه دهه اخیر در پایتخت 
بیش از ۱۰۰۰ برابر افزایش یافته اســت. با 
احتســاب نرخ فعلی پس انــداز و در صورت 
رشد یکســان قیمت و درآمد، یک شهروند 
تهرانی برای خانه دار شــدن باید حدود ۱۰۹ 
سال انتظار بکشــد. قیمت ها در بازار مسکن 
به گونه ای اســت که نه تنها خرید، بلکه رهن 
و اجــاره نیزرؤیایــی دســت نیافتنی به نظر 

می رسد.
با این وضعیت نمی توان انتظار داشت جوانان 
روی خوش به ازدواج نشان دهند. آمار حکایت 
از این دارد که در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ 
در کل کشور ۲۲۵ هزار و ۶۸ ازدواج به ثبت 
رسیده که در مقایســه با مدت مشابه سال 
قبل، کاهش و۹۴ هزار و ۲۸۸ طالق به ثبت 
رسیده که در مقایســه با مدت مشابه سال 
قبل افزایش داشــته اســت. اگرچه می توان 
هزار و یــک دلیل غیراقتصادی برای افزایش 
آمار طالق و کاهش آمار ازدواج برشمرد، ولی 
چه بخواهیم چه نخواهیم، این معادله تا حد 
زیادی متأثر از وضعیــت اقتصادی جامعه و 

قدرت خرید مردم می باشد. 

عشق در دل ماند و 
یار از دست رفت

حمیدرضا بوستانی
دکترای مدیریت دولتی

یادداشت-3

شمیم بهاران در مشام ها پیچیده، ماهی سرخ در 
تُنگ تَنگ بلور شروع به رقصیدن کرده و سنجد 
و سمنو جایی برای خودنمایی پیدا کرده اند، اما 
اینجا خبرها از ســر تفنن روی اعصابمان رژه 
می روند و چیزی جــز یافته های حیرت آور به 

دستمان نمی رسد.
انــگار حــرف اول و آخــر در تتمه ریاســت 
بعضی هاست که ما خواه ناخواه گریزی نداریم 
جز آنکه در آســتانه نوروز همچنــان در مدار 
روزمرگی به دالر ســرکش چشــم بدوزیم و از 
اینکه چندغاز پول هایمان یک شبه و چند شبه 
ارج و قرب خویش را از دســت داده اند بنالیم و 

بمانیم و دم نزنیم.
کاش فقط و فقط قصه پرغصــه دالر در میان 
بود و سفر به بالی و پوکت و موریس به تعویق 
می افتاد. کاش فقط ســفر به شمال و پالژهای 

نمور رو به دریا زهر می شد.
حقیقت اما این است سیاهه بلندباالی ارزاق و 
کاالهای گران کار را به جایی رسانده که نفس 
کشــیدن نیز کمی تا قســمتی سخت به نظر 
می رسد و رقص کت و شلوار بر تن ُمالزمانمان 

کمی بعید!
شــب عید است و سخت اســت کفش نو را از 
کودکی که دوســت دارد کودکی کند مضایقه 
کردن. ربیع در چند قدمی اســت و ما خسته و 
فسرده دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را... 
ما یعنی مردمانی که در دوردست دنبال بهشت 

ُخلد می گشتیم و... 

از دالر 
تا سنجد و سمنو!

امیدمافی
روزنامه نگار

یادداشت-4
دکتر جواهری رئیس هیات والیبال یزد:

تیم شهداب یزد، 
قهرمان مسابقات لیگ برتر 

باشگاه های کشور شد
آفتاب یزد: والیبال استان یزد در سال ۱۴۰۲ 

دارای  ۳ تیم در لیگ برتر کشور شد.
دکتر جواهری ضمن اعــالم این خبر خوش 
و غرورآفرین به مردم والیبال دوســت استان 
یزد، از تالش های بی شائبه مدیرعامل باشگاه 

شهداب یزد تقدیر وقدردانی کرد.
وی اضافه کرد در سال جدید تیم های شهداب 
یزد، ایفا ســرام و چادرملو در لیگ برتر کشور 

حضور خواهند یافت.
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تیتر
علیرغم اوج گیری کووید 19 

هم مردم و هم مسئوالن آنچنان اهمیتی 
به این بیماری نمی دهند 

سفیر ایران در بیروت پاسخ داد

انکار دوسویه 
کرونا

چرا  لبنان 
کمک های ایران را نپذیرفت؟

3

2

قیمت در سراسر کشور  8000 تومان

تشکر و قدردانی
از کلیه اقوام، دوستان و آشنایان گرامی که در مراسم تدفین، تشییع 

و خاکسپاری و همچنین مجالس ختم مادر عزیزمان 

حاجیه همدم خانم ترقی
)همسر حاج یداله فتوحی بافقی(

شرکت نموده و یا از طریق پیام موجبات تسلی بازماندگان را فراهم 
نموده اند تشــکر و قدردانی نموده و از خداوند برای همگان آرزوی 

توفیق و خوشبختی داریم.
خانواده های فتوحی-پورحسینی- تشکری و تقی زاده

آفتاب یزد
تلفنی آگهی 

می پذیرد
09128197782

 دبیرکل اتاق ایران و عراق: 

آمریکا برای پرداخت ۵۰۰ میلیون دالِر پول بلوکه ایران به عراق اجازه داد
7

هادی یزدانی: 
ســیگنال های  نباید 
به جامعه داده  اشتباه 
شــود؛ ما به درستی 
یا به غلــط به جامعه 
خودمان این سیگنال را صادر کرده ایم 
که کرونا تمام شــده است و این ایجاد 
مشکل برای بیمار و پزشک خواهد کرد

بابک قرائی مقدم: 
در حــال حاضر موج 
مورد  کرونــا  جدید 
جامعه  حساســیت 
نیســت و خیلی هم 
جای نگرانی وجود نــدارد. آن چیزی 
که مهم است باید مردم در نظر بگیرند 
کووید مانند آنفلوآنزا در طول هر سال 
خود را نشــان می دهد و ما با شیوع 

سالیانه مواجه خواهیم شد

عبدالرضافرجی راد استاد ژئوپلیتیک دانشگاه در گفتگویی تحلیلی با آفتاب یزد 
آثار مثبت بهبود روابط دو جانبه ی ایران و عربستان را تشریح کرد

امضاء تفاهم نامه ی »تهران - ریاض« در »پکن« 

مهم، امیدوار کننده و معنادار
روسیه از این اتفاق قطعاً استقبال خواهد کرد چون پای چین در میان است

توئیت رئیس اتاق ایران و چین 
بعد از توافق پکن:

رفقا! دالرهاتون رو 
بریزید بازار

بنت، نخست وزیر سابق 
رژیم صهیونیستی: 

این توافق پیروزی 
برای ایران است

استقبال 
وزارت خارجه عمان: 

امید به تقویت 
پایه های امنیت

سخنگوی امنیت ملی 
کاخ سفید:

استقبال از کاهش 
تنش در خاورمیانه

صفحه 7++++


