▼ حرف روز
مدیریت بحران به شیوه رهبر انقالب
ٍظیط ثْساقت زض ههبحجِای ثب اػالم ووهّبی
همبم هؼظن ضّجطی ثطای همبثلِ ثب وطًٍب ،زض ذهَل
هسیطیت نحٌِ ایكبى زض ایبم وطًٍبیی گفت« :ضّجط
هولىت ثالفبنلِ گعاضـ ٍظیط ضا زض ایي ػطنِ
ثِػٌَاى فطهبًسُ ػولیبت هیذَاًٌس .ایي ذیلی هْن
اؾت وِ هي گعاضقی وِ ثِ ضّجط اًمالة هیًَیؿن
ضا ثالفبنلِ ایكبى لطائت وٌٌس یب ایٌىِ ثؼساً ؾط
حَنلِ آى ضا خَاة ثسٌّس .ایي ثطای هي ذیلی
خبلت ثَز» ًگبّی ثِ اتفبلبت گصقتِ وكَض ًكبى
هیزّس وِ اهبم ذبهٌِای فؼبالًِ ثطای وبّف اثطات
ثحطاىٍ ،اضز قسُ ٍ تب ضؾیسى ثِ ًتیدِ ّنظهبى
چٌس هحَض ضا هسًظط لطاض زازُ اؾت؛  -1آضاهف ٍ
ضٍحیِ ثِ آؾیت زیسگبى؛  -2اًگیعُ ثركی ثِ
هؿئَالى؛  -3پبی وبض آٍضزى ًیطٍّب ،خطیبىّبی
اًمالثی ٍ هطزم ثطای حل هكىالت؛  -4پیگیطی
هغبلجبت هطزهی
گعاضُّبی تحلیلی -1 :زض هسیطیت ثحطاى آًچِ ثیف
اظ ّوِ آؾیت هیثیٌس اػتوبز هطزم ٍ یب الكبض
آؾیتزیسُ ثِ حبوویت اؾت؛ اظایيضٍ ضّجط هؼظن
اًمالة زض همبم یه اؾتطاتػیؿت زض ایي قطایظ
ذغیط ثِگًَِای ٍظبیف ّطوسام اظ ثرفّب ضا یبزآٍض
هیقًَس وِ ًِتٌْب هكىالت هطزم حل قَز ،ثلىِ
ًَػی آهَظـ ٍ ّنافعایی ثطای ثحطاىّبی ثؼسی ًیع
نَضت هیگیطز -2 .پبؾرگَ ثَزى یىی اظ
ٍیػگیّبی هسیطیتی ضّجطی اؾت وِ زض قطایظ
ثحطاى ّوِ زؾتگبُّب ضا ٍازاض ثِ پبؾرگَیی
هیوٌٌس وِ ّن ٍظبیف ذَز ضا فطاهَـ ًىٌٌس ٍ ّن
اًگیعُ ثطای ذسهت زض آىّب ٍخَز زاقتِ ثبقس-3 .
زض ثحطاىّبی اذیط همبم هؼظن ضّجطی ًْبزّبی
غیطهطتجظ ثطای حل ثحطاى هبًٌس؛ ثٌیبز هؿتضؼفبى،
ؾتبز اخطایی فطهبى اهبم ضا ٍاضز ههبلح وطزًس تب
ثحطاىّب حل قَز ٍ یب ایٌىِ عالة ػلَم زیٌی ٍ
ًوبیٌسگیّبی هٌتؿت ضا ثطای غؿل ٍ وفيٍزفي
اهَات زض ثیوبضؾتبىّب فؼبل وطزًس تب حطهت اهَات
حفظ قَز ٍ ذبعط ثبظهبًسگبى تؿلی یبثس -4 .همبم
هؼظن ضّجطی زض ایي ػطنِ ثِ تفىیه لَا ٍ ضػبیت
ٍظبیف ّطوسام اظ ًْبزّب اّویت هیزٌّس ،ایكبى
ًِتٌْب ثِ انَل تفىیه ٍظبیف همیس ّؿتٌس ثلىِ
اخبظُ ًویزٌّس وِ ٍظبیف ًیطٍّب ثِ ّن گطُ ثرَضز
هثالً زض ایي ثحطاى وطًٍب ایكبى ثِ ًیطٍّبی هؿلح
فطهبى زازًس وِ ثب ٍظاضت ثْساقت ّوىبضی وٌٌس ٍ
ًیطٍّبی هؿلح زؾتَضات وبزضّبی پعقىی ضا اخطا
هیوطزًس.
ًىتِ ضاّجطزیّ :نافعایی ٍ ّوىبضی زؾتگبُّب ٍ
ًْبزّبی ًظبم ًكبى زاز وِ اًمالة اؾالهی زاضای
ؾطهبیِّبی ثیقوبضی اؾت وِ زض ؾبیط وكَضّبی
خْبى ٍخَز ًساضز .ضّجط هؼظن اًمالة ظطفیتّبی
هلت ایطاى ضا قٌبذت ٍ آىّب ضا فؼبل وطز ٍ اهیس
اؾت وِ ؾبیط هؿئَالى ثب قٌبذت ایي ظطفیتّب
ّوَاضُ زض حل هكىالت هطزم پیكگبم ثبقٌس.
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▼گسارش روز

سهام عدالت و منافع سرشار آن
ؾْبم ػسالت تٌْب ؾْبم زٍلتی اؾت وِ ثب ّسف هكبضوت زازى هطزم زض التهبز وكَض ٍ
هحطٍهیتظزایی اظ الكبض ون ثطذَضزاض خبهؼِ ،اظ ؾبل  1386ثِ هطزم ٍاگصاض قس .زض اخطای ایي
عطح حسٍز  50هیلیَى ًفط اظ ایطاًیبى نبحت ؾْبهی ثِ اضظـ اؾوی یههیلیَى تَهبى قسًس ٍ
همطض قس ایي ؾْبم ثؼس اظ  10ؾبل ثِ ذَز هطزم ٍاگصاض قَزّ .طچٌس ثب گصقت ثیف اظ  12ؾبل،
ایي ؾْبم ثِ ًبم هطزم ظزُ ًكسُ اؾتٍ ،لی عی ضٍظّبی اذیط ذجطّبی ذَقی اظ ػطضِ آى ثِ
هطزم قٌیسُ هیقَز.
گسارٌ خبری :ضّجط هؼظن اًمالة ؾِقٌجِ گصقتِ ،ضوي اثطاظ گالیِ اظ تأذیط زض اخطای اثالغیِ
لجلی ایكبى وِ ثب ّسف گؿــتطـ ػسالت اختوبػی ٍ تَاًوٌسؾبظی ذبًَاضّبی ونزضآهس ،زض ؾبل
 85زضثبضُ ؾْبم ػسالت نبزض قسُ ثَز ،زضذَاؾت ضئیؽخوَْض هجٌی ثط آظازؾبظی ؾْبم ػسالت ضا
ثب ؾِ قطط لجَل وطزًس .ایكبى زض ایي خَاثیِ ثِ تأذیط زض تحمك اّساف ایي ؾْبم اقبضُ وطزُ ٍ
ثط ضطٍضت ثْطُهٌسی ّطچِ ؾطیغتط هطزم اظ هٌبفغ ؾْبم ذَز تأویس وطزًس .پیطٍ اخبظُ ضّجط
اًمالة ،زٍلت ًحَُ ٍاگصاضی ؾْبم ػسالت ثِ هطزم ضا اػالم وطز وِ ثط اؾبؼ آى ،هطزم هرتبض
ذَاٌّس ثَز ،ؾْبم ذَز ضا ثِنَضت هؿتمین ٍ ّوبًٌس ؾْبم ؾبیط قطوتّبی حبضط زض ثَضؼ
هسیطیت وٌٌس ٍ یب ثب تفَیض اذتیبض ثِ نٌسٍقّبی ؾطهبیِگصاضی اؾتبًی ،ؾْبم ذَز ضا ثِنَضت
غیطهؿتمین هسیطیت وٌٌس.
وکتٍ راَبردی :آظازؾبظی ؾْبم ػسالت ٍ حضَض آى زض تبالض قیكِای ثَضؼ فیًفؿِ ثطوبت
ظیبزی ّن ثطای هطزم ٍ ّن ثط التهبز وكَض زاضز؛ ػوكثركی ثِ ثبظاض ثَضؼ ٍ افعایف ًمف ٍ
خبیگبُ ایي ثبظاض پبن زض ثجبت التهبزی وكَض؛ حوبیت هبلی اظ هطزم زض قطایظ التهبزی وًٌَی،
ثرهَل ذبًَازُّبی آؾیتزیسُ اظ قطایظ وطًٍبیی؛ تَظیغ هٌبثغ وكَض هیبى نبحجبى ٍالؼی آى ٍ
گؿتطـ ػسالت اختوبػی ،فطاّنؾبظی همسهبت ثطای آقٌبیی ٍ حضَض ثیفاظپیف هطزم زض ثبظاض
ثَضؼ ٍ ّسایت ؾطهبیِّبی ذطز ٍ ثالاؾتفبزُ هطزهی ثِ ؾوت التهبز ٍ تَلیس وكَض اظخولِ
ثطوبت اخطای ایي عطح هیثبقس .ثِ زلیل ضًٍك ثبظاض ثَضؼ ،هطزم ثِهٌظَض ثْطُهٌسی حساوثطی اظ
هٌبفغ ؾْبهكبى ،ػدلِای زض فطٍـ ًساقتِ ثبقٌس.
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▼ اخبار

اصالحطلبان :میخًاَیم کهفیکًن شًیم!
پؽ اظ ذطٍج چْطُّبی حمیمی ّوچَى ضضب ذبتوی ،ػجساهلل ًبنطی ،ضؾَل هٌتدت ًیب ،هحؿي ضّبهی ٍ… ٍ ّوچٌیي احـعاة وـبضگعاضاى،
هطزمؾبالضی ،اضازُ هلت ،هدوغ ًیطٍّبی ذظ اهبم ،هدوـغ زاًـفآهَذتگـبى ایـطاى اؾـالهی ،حـعة ٍحـست ٍ ّوىـبضی ،اًدوـي اؾـالهی
هٌْسؾبى ٍ… اظ قَضای ؾیبؾتگصاضی انالحعلجبى ،ثِ ًظط هیضؾس وِ هؿیط زقَاضی پیف ضٍی ایي خطیبى ؾیبؾـی لـطاض گطفتـِ اؾـت.
وبؾِ نجط فطاوؿیَى اهیس ّن لجطیع قسُ ٍ زض ّفتِ خبضی اػضبی ثطخؿتِ ایي فطاوؿیَى ًیع ثـط ًحـَُ ػولىـطز انـالحعلجـبى تبذتـِاًـس؛
هحوسػلی ٍویلی ػضَ فطاوؿیَى اهیس اظ لعٍم تدسیسًظط زض ضاّجطزّب ٍ ؾیبؾتّبی ایي خطیبى ٍ اظ «ًئَ انالحعلجی» ؾـري گفـت .پـؽ اظ اٍ
ًیع ػجسالىطین حؿیيظازًُ ،بیتضئیؽ ایي فطاوؿیَى ٍ ػضَ قَضای ػبلی انالحعلجبى اظ ؾیبؾت انالحعلجبى اًتمبز وطز ٍ گفت« :ثب تَخـِ
ثِ آذطیي ٍضؼیت قَضای ػبلی انالحعلجبى هیتَاى گفت وِ ایي هدوَػِ اظ چٌس هحَض ٍ هٌظـط زچـبض ثحـطاى قـسُ اؾـت وـِ ثبظؾـبظی
ظیطثٌبیی یب وٌبض گصاقتي آى ثِ ًفغ یه اثعاض وبضآهستط ضا ضطٍضی هیوٌسٍ ».ی ثب ثطقوطزى ؾِ ثحطاى ػولىـطزَّ ،یـت ٍ هكـطٍػیت ثـطای
ایي خطیبى ؾیبؾی ،تأویس وطز وِ «انالحعلجی ًیبظهٌس ويفیىَى [قسى] اؾت».
اقتصاد االکلىگی!
زثیط هدوغ تكریم ههلحت ًظبم زض یبززاقتی ازاضُ التهبز ضا االولٌگی تَنـیف وـطز ٍ ًَقـت« :التهـبزّبی هلـی هوىـي اؾـت زچـبض
تىبًِّبی هتؼسزی قًَس ،اهب تأهل زض ٍضؼیت التهبز ایطاى ًكبى هیزّس ثیكتطیي آؾیت ثـط ایـي التهـبز اظ ًبحیـِ تىبًـِّـبی ؾیبؾـی ٍ
تهوینّبی ًبآگبّبًِ زٍلتّب ٍاضز قسُ اؾت .ثطذی زٍلتّب زض ایطاى ،التهبز ضا االولٌگی ازاضُ وطزُاًس؛ ثًِحـَیوـِ وفـِای ضا ضٍی ظهـیي
هتَلف وطزُ ٍ وفِ زیگط ضا تمَیت وطزُاًس ٍ ثسیي تطتیت ،تؼبزل التهبز ضا ثِ ّن ظزُاًس؛ یهثبض ثِ اهیس وبشة گكـبیف ثـیيالوللـی ٍ ٍضٍز
ؾطهبیِ ذبضخی اظ ًبحیِ هصاوطات ثطخبم ،ضٍی تَلیس ٍ ؾطهبیِ هلی هیًكیٌٌس ٍ هتَلفف هیوٌٌس؛ ٍ زض آى ؾَ ثب ؾس قسى هؿیط ًمـسیٌگی
ثِ تَلیس ،ثبّسف وٌتطل تَضم ،ؾطهبیِ هلی ضا ثب ًطخ ؾَز ثبال زض ثبًهّب حجؽ وطزًُ ،ظبم ثبًىی ضا َّا هیوٌٌسً .تیدـِ ایـي هـیقـَز وـِ
ؾیل ًمسیٌگی ؾس ثبًهّب ضا قىؿتِ ،ضاّی ثبظاضّبی ؾَزاگطی ٍ ؾفتِثبظی چَى عال ،اضظ ،هؿىي ٍ ...هیقَز ،تَضم افؿبض هیگؿـلس ،اضظـ
پَل هلی ثِ ؾجت تضؼیف تَلیس ،تضؼیف هیقَز ٍ ؾیلی ثِ نَضت التهبز هیذَضز .ؾبل  97 ٍ 96ایيچٌیي قس ...عی هبُّـبی اذیـط ،ثـب
وبّف ًطخ ؾَز ثبًىی ،ثبًه ضا ّن ثِ وفِ تَلیس افعٍزُ ٍ ظهیيگیط هیوٌٌس تب وفِ ثَضؼ ثِ َّا ضٍز ٍ ثِ ؾجت ایـي هَفمیـت ،ثـطای ذـَز
وف هیظًٌس؛ حبل آًىِ زض حبل تجسیل ًمسیٌگی ثسٍى پكتَاًِ ثِ ؾطهبیِ ثسٍى پكتَاًِ ّؿتٌس».
فرمًل سخىگًَا برای پاسخ بٍ سؤاالت
ؾرٌگَی ٍظاضت اهَض ذبضخِ زض پبؾد ثِ ایي ؾَال وِ تبوٌَى چِ ؾؤالی اظ ٍی پطؾیسُ قسُ ٍ اٍ اظ خَاة زازى عفطُ ضفتِ ،اظْـبض زاقـت:
«ّوبىگًَِ وِ گفتِ هیقَز خع ضاؾت ًجبیس گفتّ ،ط ضاؾت ًكبیس گفت ،ثطذی اٍلبت ؾؤاالتی پطؾیسُ هیقَز وِ هب تكریم هـیزّـین
وِ همغغ ذَثی ثطای پبؾد زازى ثِ آى ًیؿت .اظ ّویي ضٍ ٍ ثط اؾبؼ فطهَلی وِ ؾرٌگَّب زاضًس ،هیگَیین ذجطًگبضاى هحتـطم هـیتَاًٌـس
ّط ؾؤالی ضا ثپطؾٌس؛ ٍلی هب ّط خَاثی ضا وِ نالح زیسین ،هیزّین ».هَؾَی زض هَضز خولِ همبم هؼظن ضّجـطی وـِ فطهـَزُ ثَزًـس ،هـي
زیپلوبت ًیؿتن ٍ اًمالثی ّؿتن ،افعٍز« :هَضغگیطی ضّجط اًمالة ثؿیبض زلیك ثَز .ثٌسُ اػتمبز زاضم ایكبى یىی اظ زیپلوـبتّـبی ثطخؿـتِ
زًیب ٍ یه اؾتطاتػیؿت فَقالؼبزُ ّؿتٌس وِ زًیب ًیع ثِ آى اشػبى زاضزّ .وِ ایي هَضَع ضا لجَل زاضًس وِ ضّجط اًمالة فطزی اؾت وِ زًیب،
هٌبؾجبت ،لسضتّب ٍ ًمبط ضؼف وكَضّب ٍ افطاز ضا هیقٌبؾس ٍ تهوینگیطی هیوٌٌس ،ضـوي ایٌىـِ ایكـبى زیپلوـبتی هجـطظ ٍ فـَقالؼـبزُ
ّؿتٌس».
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▼ اخبار کوتاه
◄ َمدستی دمًکرات ي جمًُریخًاٌ برای تحریم ایران /پبیگبُ ذجطی ّیل گعاضـ زاز وِ نسّب ًفط اظ اػضبی هدلؽ ًوبیٌسگبى آهطیىب اظ ّط زٍ حعة
خوَْضیذَاُ ٍ زهَوطات عی ًبهِای ثِ «هبیه پبهپئَ» ٍظیط ذبضخِ ایي وكَض ذَاؾتبض افعایف الساهبت زیپلوبتیه زٍلت ثطای تدسیس تحطینّبی تؿلیحبتی
ؾبظهبى هلل ػلیِ ایطاى قسُاًس .ایي پبیگبُ هیافعایس؛ ایي ًبهِ اظ ؾَی «الیَت اًگل» ضئیؽ زهَوطات وویتِ ضٍاثظ ذبضخی هدلؽ ًوبیٌسگبى« ،هبیىل هه وَل»
ؾٌبتَض خوَْضیذَاُ ایبلت تگعاؼ ؾبظهبىزّی قسُ اؾت ٍ اهضبی ً 384وبیٌسُ ضا زاضز .ثبایيٍخَز زض زاذل وكَض ٌَّظ ػسُای ثِ اهیس ٍاّی ضأی آٍضزى
زهَوطاتّب ٍ ذَة قسى ضٍاثظ ایطاى ثب اهطیىب ًكؿتِاًس!
◄ خذمات يیصٌ یک وُاد برای مقابلٍ با کريوا /ضئیؽ ؾتبز اخطایی فطهبى حضطت اهبم (ضُ) گفت« :تبوٌَى ّ 27عاض هیلیبضز تَهبى ثطای هدوَػِ الساهبتی
وِ ایي ؾتبز زض خطیبى وطًٍب اًدبم زازُ ،اذتهبل زازُ قسُ اؾت ».هرجط ثب ثیبى ایٌىِ ظطفیت تَلیس هبؾه زض ضٍظّبی اثتسایی قیَع وطًٍب زض وكَض ضٍظاًِ
چْبض ّعاض ػسز ثَز ،افعٍز« :ؾتبز اخطایی زض حبل حبضط ظطفیت تَلیس چْبض هیلیَى هبؾه ضا زض وكَض زاضزّ ».وچٌیي ؾلَل زضهبًی ٍ پالؾوب زضهبًی،
الساهبت زیگطی اؾت وِ زض ظهیٌِ زضهبى وطًٍب زض ؾتبز اخطایی فطهبى اهبم (ضُ) اًدبم قسُ اؾت.
◄ اعتراف ارتشی رشیم صُیًویستی« /اهیط اثَالؼبفیِ» ضئیؽ ثرف ثطًبهِضیعی ٍ ضاّجطزی اضتف ضغین نْیًَیؿتی اػتطاف وطز« :السام ایطاى زض پطتبة
هبَّاضُ ًَض  1یه حبزثِ وَچه هحؿَة ًویقَز .ایي هبَّاضُ اظ الیِّبیی وِ پیفثیٌیقسُ ثَز ثب هَفمیت ػجَض وطز».
◄ اَمیت استراتصیک بیاوات رَبری" /فطیس عالیی" تحلیلگط ؾیبؾی ،زض قجىِ هيٍتَ گفت« :انَالً ّط هَضَػی وِ ضّجط ایطاى زضثبضُاـ نحجت وٌس،
اّویت اؾتطاتػیه پیسا هیوٌس .نسٍض فطهبى هؿىًَی قسى خعایط ذلیحفبضؼ تَؾظ آیتاهلل ذبهٌِای ،پبؾری ثَز ثِ تَّیي ٍظیط ذبضخِ آهطیىب ثِ هطزم ٍ
تبضید ایطاى وِ ذلیحفبضؼ ضا "ذلیح ع.ض.ة.ی" ذَاًس.
◄ راَکاری برای بیویازی از درآمذَای وفتی /هحوسضضب یعزی ،ػضَ وویؿیَى انالح ًظبم هبلیبتی گفت 17« :هیلیَى ًفط اظ خوؼیت  2زّه ثبالی
خبهؼِ ّؿتٌس .اگط ؾبالًِ  10هیلیَى تَهبى اظ ؾطهبیِّبی غیطهَلس ایي افطازً ،ظیط هله ٍ ذَزضٍ ،هبلیبت گطفتِ قَزّ 170 ،عاض هیلیبضز تَهبى هیقَز وِ
 4/1ثطاثط زضآهس هبلیبتی فؼلی اؾت .زض ایي نَضت ثَزخِ اظ ًفت هؿتمل ذَاّس قس.
◄ َلی برد داعشیَا تًسط بالگردَای آمریکایی! /ثطذی هٌبثغ ذجطی ثب اًتكبض فیلوی اظ خبثدبیی تطٍضیؿتّبی زاػف اظ ؾَضیِ ثِ ػطاق تَؾظ
ثبلگطزّبی آهطیىبیی ثِ هٌظَض حولِ ثِ ًیطٍّبی اهٌیتی ػطاق ذجط زازًس.

◄شایعه از کرونا خطرناکتر است
بازار شایعات با پیذا شذن سري کلٍی کريوا مجذد داغ شذ!
رساوٍَای فارسی زبان معاوذ در کًران فراگیر شذن يیريض کريوا
دست بکار شذٌ ي فضای مجازی را آلًدٌ بٍ اوًاع شایعات ساختىذ .ایه
رساوٍَا با اوتشار اخبار َذفمىذ ي با ویت فریب ،رَىیت مخاطبان خًد
را مذیریت میکىىذ!
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