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 يحيارز ترج ينيگزيجا ضرورتو  تياهم       روز حرف▼

است در سال معروف نيز  یريارز جهانگ که به یتومان 0066ارز 

ارد و رانياقتصاد ا هبارز،  رخندر  ديو به دنبال نوسانات شد 6931

شده  بينیپيشرای تمامی متقاضيان بارز که در ابتدا  ني. اشد

 01به  نآعرضه  ،دولت دوازدهم یارز ريذخا عيکاهش سر با بود،

 يیتعداد کاالها جيتدربهبعد  یهاسال یو ط دشقلم کاال محدود 

. افتيکاهش  نيز شدیم یحيمشمول ارز ترج هاآنکه واردات 

به ستند که هارز  شمول اينم يیگروه کاال 1 تنها در حال حاضر

 ارز ذفح در سبد مصرفی خانوار ايرانی، هاآن ايگاهج دليل

دولت ، حالبااين. ستين کاالها ه آسانی ديگرب هاآن زا ترجيحی

بودجه  نينو همچ 6066بر اساس قانون بودجه  زدهميس

ها را از خانواده ینقد تيقصد دارد حما 6066 یشنهاديپ

 کند. ارز ترجيحی نيگزيجا

از  تيحما ینوع ،یحياختصاص ارز ترج -6 تحليلي:نکات 

است؛  یمصرف یکاال متيآوردن ق نييپا قياز طر کنندهمصرف

را کاهش  یواردات یکاال متيارز ارزان، ق صيدولت با تخص یعني

 یخود را از رو تيدر حال حاضر دولت قصد دارد حما دهد؛یم

 یکاالها یعني، يت کندحما هاخانواده مستقيماً ازو  شتهکاال بردا

در  کنيول شودیداده م کنندهمصرفبه  يیمايبا ارز ن یواردات

خانوارها پرداخت  شتياز مع تيدر حما ینقد ارانهيمقابل، 

دو گروه عمده  ديبا زمانهمطرح  نيا یدر اجرا -0 .شودیم

و  کنندگانمصرف از اندعبارتکه  رنديقرار گ تيمورد حما

کنترل  قياز طر کنندگانمصرفاز  تي؛ حماتوليدکنندگان

مشمول طرح و  یکاالها یرمنطقيغ شياز افزا یريو جلوگ متيق

 -9 .باشدیکاالها م ريدر سا یاز تورم انتظار یريجلوگ نيهمچن

مهم  اريطرح بس نهيبه یاجرا یبه مردم برا یبخش نانياطم

 ارانهيامر  یاز آن است که دولت در ابتدا یحاک هادهياست. شن

عمومی از  رسانیاطالعا ببه مردم اختصاص خواهد داد و  یالير

 .خواهد کرد یاتيرا عمل موردنظرطرح  قبل،

فعلی  یتيحما وهيش نيدر ا یاديرانت و فساد ز :یراهبرد نکته

صادرات مجدد  به دليلاز منابع کشور  یاريبس؛ وجود دارد

بيشتر ارزی امکان تأمين منابع  و رودیهدر ممحصوالت حمايتی، 

را به عدالت  تيحماجديد دولت طرح طرفی از  .وجود ندارد

 یشتريب یکاال یهرکس یفعل وهيدر ش رايز ؛کندیم ترکينزد

خواهد شد و هر کس  رداربرخو یشتريب تيمصرف کند از حما

به  ديجد وهينخواهد شد! اما در ش تيمصرف نکند مشمول حما

 ینقد ارانهي ،صورت گرفته یبندبر اساس طبقه نيهمه مشمول

 ديثبات در روند تول جادياباعث  گرياز طرف د .پرداخت خواهد شد

 )نويسنده: علی کارگر( .شودیم زين یاساس یو عرضه کاالها

 

 

 
 

 
 

 هيبه بندر الذق يپشت پرده حمله موشک                روز گزارش▼

خود  یرا مورد حمله موشک هيآشکار بندر الذق یتجاوز یشنبه طشامگاه سه رژيم صهيونيستی

 یبنا بيتخر ازجمله یحمله منجر به خسارات ماد نيا هياعالم وزارت دفاع سور بر بناقرار داد. 

 شده است. جاریتو  یساختمان مسکون نيچند مارستان،يب کي

منطقه در  نيبه ا رژيم صهيونيستیحمله  نيدوم ه،يبه بندر الذق یحمله موشک :یخبر گزاره

پس از سه  رژيم صهيونيستی زين آذرماه 61و در  نيازاشيپ. رودیماه به شمار م کيکمتر از 

 هيبه شهر و نه بندر الذق 0662قرار داده بود )حمله سال  یحمله موشکبندر را مورد  نيسال، ا

 61پس از حمله  یستيونيو مسکو منجر شد(. مقامات صه ويآوتل انيتنش م وزبود که به بر

و  هيبه سور رانيا یارسال یافزارهادرصد از جنگ 11»شده بودند که بر اثر آن  یآذر مدع

 یاز ادعاها یاريهمانند بس زين هاستيونيصه یادعا نيالبته ا«. اهلل منهدم شده استحزب

از آن  یاو رسانه یروان اتيبمباران کرده و در سطح عمل امتروکه ر یکه انبارها یقبل

 .بودن شيب یتوهم ،کردندمی یدستاوردساز

کشور  نياست که در شمال شرق ا هيمهم سور یاز بنادر تجار یکي هيالذق :تحليلي زارهگ

. ديآیم حساببهو وفادار به دولت  نينشیعلو یقرار دارد که در کنار طرطوس از مناطق اصل

دو  یبرا شود،یکشور محسوب م نيبه ا یاساس یورود کاالها یکه کانال اصل هيبندر الذق

از  هيروس تيحما یاست. در پ یراهبرد تيحائز اهم رانيو ا هيروس یعنيدمشق  یاصل تحدم

را  هيقذال یوب شرقواقع در جن ميميدر حم يیهوا گاهيپا کيدمشق  ر،ياخ یهادر سال هيسور

 ترانهيگرم مد یهابه آب یاز نظر دسترس گاهيپا نيواگذار کرده است. ا هيبه روس یدائم طوربه

که در خصوص  یبه مذاکرات با توجه زين جمهوری اسالمی یباارزش است. برا اريمسکو بس یبرا

 تواندیم چراکهاست،  ینقطه راهبرد کيمطرح است،  رانيبه ا هيبندر الذق تيريمد یواگذار

تر را کوتاه اياز غرب آس یجنوب اروپا و بخش بزرگ قا،يکشورمان با شمال آفر یارتباط ريمس

و  ژئوپليتيکی تيبه اهم با توجه هيالذق برای ايران داشته باشد. یاقتصاد کند و منافع سرشار

و منافع  شرفتيانداز پاز قطعات مهم پازل چشم یکيکه از آن برخوردار است،  یکيژئواستراتژ

 یهابه آب یبندر و دسترس نيبا حضور در ا یاسالم یمشترک در منطقه است. جمهور

 رژيم صهيونيستی رينفت و گاز خود را به اروپا صادر کند. حمله اخ تواندیم یراحتبه ترانه،يمد

است.  رانيبندر به ا نيا تيريمد یاز واگذار یريجلوگ یبرا یعمدتاً واکنش هيبه بندر الذق

 ديناام یاز حمله نظام یو ناتوان یستيو اقدامات ترور یکه از خرابکار یستيونيصه ميژر درواقع

آورده  یدر سطح منطقه رو رانيا یاقتصاد یاندازهاشده، به اقدامات مخرب ضد اهداف و چشم

 (نديآخوش دياست. )حم

 !باالی هزار نفر وميرمرگو  هزار نفر ۰11روزانه  یابتال ؛کرونا            خبر ویژه     ▼

کشور به  نيروزانه در ا یگزارش کرد ابتال «نزيجانز هاپک»دانشگاه  کا،يدر آمر کرونياُم وعيش با

جان خود را از دست  زينفر ن 062روز گذشته هزار و و در شبانه دهيهزار نفر رس 066حدود 

به که دولت آمريکا مدعی تزريق دو دوز واکسن  خوردمیآمار رسمی در حالی رقم اين  دادند.

 هایواکسن ، يادهدمیموضوع موجود حکايت از دو  آمار. تمامی شهروندان اين کشور است

ان در پيشگيری از کرونا ندارند و يا ادعای واکسينه کردن شهروند توجهقابلآمريکايی اثر 

، شدمیبت نظر شما اگر چنين آمار وحشتناکی در ايران ثبه ی بيش نيست. آمريکايی بلوف

 ترينمهماخير کرونايی در کشور،  هایپيک در ؟دادندمیچه واکنشی نشان  غربی هایرسانه

 حمايت از توليد داخلی، به دليل رهبر ايران»موضوع متمرکز بود؛  ر اينبغربی  هایرسانهخط 

 «.!!!شودمیواکسن  مانع واردات
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 اخبار ▼

 امنيت غذايي در کشور! رای برهم زدنب یخبر خط

 ني، اقتصاد آنالانتخاب وز،يخاص مانند تجارت ن یهارسانه یدر برخ یخط خبر رياخ یهاماه در

کشورمان  یصادرات یکه به برگشت خوردن محصوالت کشاورز شودیدنبال م لنايا یو خبرگزار

 یهاهم دنبال شده و در شبکه گانهيب یهابالفاصله توسط رسانه یخط خبر نياشاره دارد. ا

 یصادرات ینيزمبيسهفته هم موضوع برگشت خوردن  نيا آغاز از .شودیبرجسته م یاعاجتم

و ترکمنستان از  رانيمشترک ا یاتاق بازرگان سيرئ یاز ترکمنستان مطرح شد که از سو رانيا

و در  ستين یديجد زيبرگشت خوردن محصوالت چ هيرو، حالبااين. ديگرد بيتکذ شهيبن و ر

برزيلی در بازار  هایذرت؛ مانند جلوگيری ايران از توزيع بخشی از افتدمیاتفاق  ايدن یهمه جا

 یارسانه انيجر نيا ی. ولبهداشتی کشور آلوده تشخيص داده شد هایپروتکلکه بر اساس 

در خصوص برگشت خوردن نشان دهد.  یرانيا یماجرا را مختص کاال نيکه ا کندیتالش م

مسئول در رياز افراد غ یاديز قيدقريغ یهادر داخل کشور هم حرف هاآنمحصوالت و استفاده 

مثل سازمان غذا و دارو، در  يیهاسکوت دستگاه هيدر سا متأسفانهها نقل شده که رسانه نيا

رئيس انجمن توليدکنندگان سم کشور در همين زمينه  برجسته شده است. یاجتماع یهاشبکه

با بيان اينکه محصوالت کشاورزی توليد ايران سالم است، گفت: برگشت محصوالت کشاورزی 

مانده سموم نداشته تباطی به باقیزمينی و کيوی هيچ ارای، سيبايران همچون فلفل دلمه

مسعود  چراکه مصرف سم در محصوالت ايرانی حتی از محصوالت اروپايی هم کمتر است.

 کامالًمردم از امنيت غذايی اطمينان داشته باشند، غذای مصرفی مردم »: فته استگآبادی گيل

کاهش مصرف سموم در بخش . زی وظيفه مبارزه با آفات را داردسالم است زيرا سموم کشاور

 .«شودناپايداری امنيت غذايی می درنهايتکشاورزی موجب بحران در توليدات کشاورزی و 

 و ژاپن کره ايران، هایخودروسازیشاغالن آمار 

نفر  161هزار و  09و  خودرورانيا گروه در نفر 111 و هزار 11 گذشته سال در آمارها، بر اساس

جهان، کاهش  یخودروساز یهاشرکت اغلب دراند. بوده تيمشغول به فعال پايدر گروه سا زين

 یدرصد 06کاهش  باوجود رياخ یهادر سالهمراه است، اما  زين یانسان یرويبا کاهش ن ديتول

ها کم نشد، بلکه شاغالن شرکت نينفر هم از کارکنان ا کيتنها ، نهداخلی خودروسازان داتيتول

 شيساالنه افزا پايو سا خودرورانيشاغالن ا در حالیمثال  یبرا !است افتهي زين شيافزا آن

تعداد شاغالن خود را با کاهش  ريموتورز در دو سال اخ والتيو گر یليکه دو شرکت ج ابديیم

 نيهم بر اند.کاهش داده یتوجهطور قابلبه ،کرونا یريگهمه نيخودرو و همچن یجهان یتقاضا

در سال  نفر هزار 92به  0663در سال  نفر هزار 09( از LYGEE) یلياساس، تعداد شاغالن ج

نفر در سال  161هزار و  16از  زيموتورز ن والتيو تعداد کارکنان شرکت گر دهيرس 0606

 است. دهيرس 0606نفر در سال  116هزار و  13به  0661

 بايدن امکان نظارت بر اقتصاد ايران را ندارد: يالزل

 «فايننشال تايمز»آمريکايی با نشريه  ایمصاحبهدر  طلباصالح هره معروفچ «سعيد ليالز»

ايران، دولت آمريکا ديگر توانی از اقتصاد  ایعمدهبخش  زيرزمينیبا توجه به ماهيت » :گفت

اقتصاددان ايرانی اين «. نخواهد داشت هاتحريمبيش از اين برای فشار اقتصادی به ايران از طرق 

متری امتداد مرزهای گسترده ايران  16تا زمانی که بايدن در هر »گويد: در اين رابطه می

 16تا  96تصاد زيرزمينی ايران بين توان بر اقتصاد ايران نظارت کرد... اقسربازی قرار ندهد، نمی

 .«. اين رقم بزرگی استدهدمیدرصد توليد ناخالص داخلی را تشکيل 

 !ه انتفاضه کرانه باختریبمحمود عباس خنجر 

وگو گفت ميو با او دو ساعت و ن رفت یستيونيصه ميجنگ رژ ريبه اقامتگاه وز «محمود عباس»

مالقات  گريکديدو با  نيبار است که ا نيدوم نيا و،يآوتل ديجد نهيکاب ليتشک زمان ازکرد. 

 التيتشک سيرئ داريد»: گفت داريدواکنش به اين  در حماسجنبش  یسخنگو. کنندیم

محکوم و مردود  پرستانهنيهمه م یاز سو رژيم صهيونيستیجنگ  ريبا وز نيخودگردان فلسط

نشست مصادف است با حمله  نيا ما منحرف شده است. نيمردم فلسط یمل هياست و از روح

 التيسران تشک تيکه بر شدت جنا یبه مردم ما در کرانه باختر ستيونيصه نانينششهرک

 .«ديآیحساب مبه یاشغال یبه انتفاضه در کرانه باختر یو خنجر ديافزایخودگردان م

 اخبار کوتاه

 !/مذاکرات وينايران در با  هيو روس نيچسويي هم علت ◄

نوشت:  یمل تيامن یعال یبه شورا کيرسانه نزد «وزينورن»

 هاآن رانياکه دولت  کردندمیاحساس  قبالً هيو روس نيچ»

حال اما با رفع  ،داندمیبهبود روابط با غرب  یبرا یرا ابزار

 کرديو باور به رو رانيا یادرباره برنامه هسته شانيهاینگران

نقش  یفايا ابا شرق، ب یدر همکار زدهميدولت س یواقع

 یهاميشکست تحراثبات  به دنبال ،نيمذاکرات ومثبت در 

 «.هستند کايآمر

سخنگوى  /کندسفر مي هيروسبه  زودیبه يسيرئ ◄

 نيپوت والديمير»: ديروز اعالم کرد یست خبردولت در نش

برود.  هيدعوت کرده تا به روس یسياز رئ هيروس جمهوررئيس

با  .«رودمی هيبه روس جمهوررئيس یالديم یسال آت لياوا

چنين سفری از سوی ر دولت سيزدهم، نگاه به شرق دسياست 

بود همچنين به نظر  بينیپيشقابل  ،کشورمان جمهوررئيس

کشورهای آسيايی نيز  ترينمهم، سفر به چين، يکی از رسدمی

 دولت سيزدهم قرار داشته باشد.رئيس در دستور کار 

 خالي مديران قوی دولت روحاني در تيم رئيسي!/جای  ◄

مشاور مرحوم هاشمی رفسنجانی در  «غالمعلی رجايی»

 اهللآيتمدعی شده است که در دولت جديدترين گفتگوی خود، 

وجود  ظريف و زنگنه رئيسی وزرای با تجربه اجرايی قوی مثل

شاهکار حذف کارت  آقای رجايی اين را نگفته کهلبته ا !ندارد

توسط کرارًا و همچنين برجام که سوخت و بازگشت پرهزينه آن 

بودن آن تأکيد شد،  بارخسارتبر ارشد دولت سابق  مسئولين

 !استبوده جزو رزومه همين مديران قوی 

 /!اهميتحر نيدتريشد باوجوداقتصاد در جهان  06 گاهيجا ◄

 ديبا تول رانيپول، ا یالمللنيگزارش صندوق ب نيآخر ر اساسب

دالر، باالتر از همه  ارديليم 6626 (GDP)یناخالص مل

 00کشور )از  93و عربستان و  هيترک ازجملهمنطقه  یکشورها

 کشور( در اروپا قرار دارد.

 یهاابانيخ !/روتيب یهاابانيخ رد مقاومت انردارسحضور  ◄

و  یمانيسل قاسمسالگرد شهادت حاج  نيلبنان در آستانه دوم

 نيمز رزمانشهمو  ديشه نيا ريبا تصاو ،المهندس یابومهد

 یاجتماع یهاشبکه در که هم «قاسم نَحنُ » شعار شده است.

 است. ختهيرا برانگ هاستيونيخشم صه شود،یم دستبهدست

 تخصصی چند وبگاه  /!فروشدمي 55-وخوس رانيبه ا هيروس ◄

 هایجنگنده فروش احتمال مدعی شنبهسه روز نظامی امور

 وبگاه .شدند ايران به روسيه سوی از «ايی اس 91-سوخو»

دستکم  هيروس»نيز در همين زمينه نوشت:  6301 يیکايآمر

 ني. افروشدیم رانيرا به ا 91-فروند جنگنده سوخو 00

شوند.  رانيعازم ا ندهيسال آ ليها ممکن است تا اواجنگنده

از  رايموضوع توجه خواهند کرد؛ ز نيو عربستان به ا ليياسرا

تاکنون از سوی هيچ  خبراين  .«اندآگاه 91-سوخو یهايیتوانا

 يا تکذيب نشده است. ايرانی، تأييد ومسئول روسی 


