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 !تالش مضاعف در وقت تعطيلي         روز حرف▼

در خصوص مسائل و  یونیزیزنده تلو برنامهدر  جمهوررئیس

 زدهمیدولت س هایبرنامه نیموضوعات مهم کشور و همچن

 یکارها ،فتگو کرد و اعالم نمودبا مردم گ حل مشکالت، یبرا

 امیدوارکننده اریبس ندهیو آ ستین یشدنانجام زیدر پشت م یدانیم

 .و روشن است

 هایرسانه ایو  هاشخصیت یاست برخ ممکني: ليتحل نکات

 یاتیعملریغ ایو  یرا شعار جمهوررئیسسخنان  نیمغرض ا

و اعتقاد  اعتماد ،گذردمیدولت  نیاما هر چه از عمر ا ؛بدانند

از  یکی -0: رایز ؛شودمی شتریمردم به سخنان و عملکرد دولت ب

راستا شود و از است که با اقناع هم نیاقتدار ا هایویژگی

دولت  شود. زیپره ،که آفت اقتدار و اقناع است شعارزدگی

 سازیاقناعخود را بر اساس  یراهبرد ماتیاز تصم یکی زدهمیس

در  جمهوررئیسخاطر است که  نیمردم گذاشته است و به هم

که با واکسن  کندمی تأکیدامر  نیخود بر ا یونیزیتلو یگفتگو

 که مردم با اقناع واکسن کندمیاما اصرار  ،مخالف است یاجبار

اثبات کرده که به دنبال آن  مدت اندک نیدر ا رئیسی -2. بزنند

از  دولت گره بزند. حاصلبیکه سفره مردم را به مذاکرات  ستین

با  ،رانیمردم ابا  حقبهسخنان  انیاز ب و ستین یمذاکره فرار

مذاکره  یمذاکره را برادولت رئیسی  .ندارد یستیرودربا یکس

 یاثر مذاکره را بر زندگتا  کندمیتالش  حالدرعینو  خواهدنمی

بر اقتصاد مردم هم  میروش اثر تحر نیبا ا. مردم کاهش دهد

مسکن بوده  ،دولت یمحور یارهااز شع یکی -3 .یابدمیکاهش 

و اصرار  ستادهیدولت در مورد مسکن بر سر وعده خود ا. است

سال انجام خواهد داد و  0مسکن را در  ونیلیم 0دارد که ساخت 

 یمتیقتورم باعث شده است که  زیوعده دولت ن نیباور مردم به ا

 را  یاخ .ردیبه خود بگ یگذشته روند نزول هایماهمسکن نسبت به 

مسکن  متیق شیاعالم کرده که ترمز شتاب افزا رانیآمار ا مرکز

به شاخص نسبت  وریمسکن شهر انهینرخ تورم سال شد و دهیکش

 .ه استدرصد کاهش داشت 9.7دوره مشابه سال قبل 

 هایچهرهو  الحالمعلومداخلی  هایرسانهبرخی  :یراهبرد نکته

امروز  ،کردندیم تیدولت قبل حما یتنبلاز  سیاسی که روزگاری

برای  هستند.نگران  زدهمیدولت سو حضور در میدان  یاز زرنگ

در پرتو  گذرانیخوشروز جمعه و  یلیکه تعط یدولت موفقیت

همگانی الزم است. کمک  ،د حرام کرده استخو را بر تیولئمس

دراز  سیو فرانسه و انگل کایدولت دستش را به سمت آمر نیا

پس . دراز کرده استان و اراده ملت توبلکه به سمت  ،نکرده است

تا کشور به ساحل آرامش  کرددولت را کمک  نیا بایستمی

 )نویسنده: فرهاد مهدوی( برسد.

 

 

 
 

 
 

 هدف، تغيير در باور و رفتار مردم است!                روز گزارش▼

 افتهیگسترش  ضدانقالب هایگروهک یاز سو عهیروند انتشار خبر دروغ و شا ریاخ هایماه در

 برداریبهرهبا هدف  ایبدون اطالع  یداخل هایو سایت هاخبرگزاریاز  یاست و در کنار آن برخ

 .دهندمیاخبار را بازنشر  نیا یاسیس

 شگاهیدر نما ژیم صهیونیستیراز غرفه  «نژاداحمدی» دیخبر بازد -0 :یخبر هایگزاره

 سمیمبارزه با ترور یسازمان دولت یبود که گفته شد اکانت رسم ایشایعه ی اماراتاسپو

صاحبان خبر، خبر آزاد، خبر  ،زویآفتاب ن هایخبرگزاریآن را انتشار داده است و بعد  لیاسرائ

 یاخبار ،پس از انتخابات عراق هایناآرامی وجدر ا -2ند. آن را بازنشر داد باندهید و فارس

آن  انتشاردهندگاناز  یکیفردا  ویو راد یابدمیکشور انتشار  نیبه ا یبر سفر سردار قاآن یمبن

 ایمنطقهدر خصوص دخالت در عراق در سطح  رانیبه ا یزن اتهام با هدف عهیشا نیاست. ا

 عهیدر خصوص فروش دختران ش یعلعکس ج یاسالم یروزنامه جمهور -3انتشار داده شد. 

و طالبان  هایسیاستاز  یکه هدف آن هراس افکن دهدمیتوسط طالبان را انتشار  یافغان

همچون  یعاتیشا ،موضوعات نیدر کنار ا -0. ستا هاایرانیر میان د ین گروهاتخریب چهره 

 یمایبه هواپ رسانیسوختو ممانعت از  جانیبه آذربا رانیا انیدالر، ورود نظام متیق شیافزا

 است. افتهیانتشار  ریاخ یدر لبنان در روزها رانیخارجه ا ریوز

انحرافات و به راه انداختن  جیوتر ت،یثیهتک ح با هدف شتریب عاتیشا -0 :يليتحل هایگزاره

روند  نی. ادامه اگیرندمیجامعه را نشانه  یو ذهن یروان تیو امن یابندمیانتشار  یجنگ روان

در  سازانشایعهکه  یهدف ترینمهم -2شود.  یو مل یعموم ،یذهن هایبحرانمنجر به  تواندمی

در  تواندمی سازشایعهو اخبار  اطالعات است. «یانگاره ساز» دیتشد ای جادیآن هستند، ا یپ

در  سازانشایعهباشد. هدف  اثرگذار یبر افکار عموم بلندمدت ریبا تأث یسازانگاره گیریشکل

بر گروه هدف  موردنظراراده  وسیلهبدینرفتار مردم است تا باور و در  رییتغ ،ایرسانهجنگ 

تلگرام و  هایرسانپیامو  یمجاز یادر فض عاتیشا گونهاینانتشار  یبستر اصل -3. ودش لیتحم

 یمجاز یمشخص در خصوص فضا یقانون یاسالم یکه در جمهور یو تا زمان است نستاگرامیا

در  فضای مجازی، تیاهمبا درک  دیامر با نی. مسئولیابدمیامور سروسامان ن نیا ،نشود بیتصو

 زاده(ویسنده: فرهاد کوچک)ن انجام دهند. مؤثرو اقدام مناسب  یمجاز یاز فضا انتیص یراستا

 !گرفتيم: تصميمات ارزی را روحاني يعتيمالک شر            خبر ویژه      ▼

اهلل عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به محکومیت مدیران ارزی دولت سابق چون ولی

ریزی این افراد، چند ده با سوء تدبیر و البته با برنامه»سیف و احمد عراقچی، اظهار داشت: 

البته عبدالناصر همتی  .حراج رفتمیلیارد دالر از منابع کشور و همچنین چند ده تن طال به 

تن طال توزیع  06میلیارد دالر ارز دولتی و  0۱هم در جایی گفته بود که در دوره وی بیش از 

با بیان اینکه  شریعتی«. به تاراج رفت و سرمایه کشور به باد رفت عمال شد که اثربخش نبود، 

کسانی که »ود، تصریح کرد: اصلی فساد برخورد ش هایریشهبرای مبارزه با فساد باید با 

تصمیمات اصلی را در این زمینه اتخاذ کردند و باعث شدند منابع ارزی کشور به تاراج برود، 

برخی از دولتمردان روحانی که در این زمینه  .باید پاسخگوی تصمیم اشتباه خودشان باشند

رفت و بنابراین وی گاند که تصمیم اصلی را حسن روحانی میاشتباهاتی را مرتکب شدند، گفته

اعدادی که در حکم این افراد  .توضیح دهد که توضیحاتش قطعا  بسیار مهم است بارهنیدراباید 

و ارزی کشور نیست و باید با همه افراد  آماده است، کل ماجرای اخالل در نظام اقتصادی

 «.دیگری که در این زمینه تخلف کردند، برخورد جدی شود
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 اخبار ▼

 رجمهو توماني تا سفرهای استاني در سخنان رئيس با 0611عاقبت ارز 

ولت در د هایسیاستدیشب در برنامه زنده تلویزیونی با مردم سخن گفت و به برخی از  جمهوررئیس

دوم دولت  تیاولو» کهکرد  تأکیدپرداخت. رئیسی مردم مند برای خصوص موضوعات مهم و دغدغه

هد خوا جهیمردم نت یزندگ ندهیامروز ما در آ ماتیتصم و مردم است شتیمسئله مع ،پس از کرونا

بودجه  برد؛یاست که تورم را باال م ایمسئله یاستقراض از بانک مرکز»وی همچنین افزود:  .«داد

درباره ارز سیاست دولت  در خصوص جمهوررئیس .«بسته شود یو واقع یبدون کسر دیبا 0060

 یبررسرا  یتومان 0266و ارز  میداشت یدولت جلسات یتا امروز در ستاد اقتصاد» :تومانی گفت 0266

ارز، به  نیدر سفره مردم اثرگذار باشد با ا دیکه با ی. پولمیصحبت کرد یمتفاوت اقتصاددانانکرده و با 

و به  میکنیدنبال نم غافلگیریکار را با  نیاصالح شود. ما ا دیموضوع با نیدالالن رفته است. ا بیج

خود با ملت، به  هایصحبتدر بخش دیگری از  جمهوررئیس .«کرد میبازار و اقتصاد شوک وارد نخواه

 ینیازها یاستان یدر سفرها»ماجرای سفرهای استانی در روزهای تعطیل آخر هفته پرداخت و گفت: 

و  میدهیانجام م ملی کار روز شش ما و است روز هفت هفته. ها مورد توجه دولت استاستان یفور

 .«شودیانجام نم زیپشت م شودیانجام م دانیکه در م کاری .میسر بزن هااستانبه  دیروز هم با کی

 گسترش روابط اقتصادی در دستور کار دو شريک تحريمي

برای سفر  سازیزمینهسفر همتای ونزوئالیی خود به تهران را  علتوزیر امور خارجه کشورمان 

ساله تهران و کاراکاس عنوان  26 ایههمکاریامضای نقشه راه  این کشور به تهران و جمهوررئیس

توسعه روابط با  رانیا استیس کهاینبر  تأکیدبا  خارجه ونزوئال ریوزبا  داریدر د نیز جمهوررئیس کرد.

 یتوسعه معنادار روابط با کشورها رانیا استسی»، گفت: ونزوئال است ویژهبه نیالت یکایآمر یکشورها

گر سلطه یکه به دنبال حفظ استقالل خود در برابر کشورها ییبخصوص کشورها توسعهدرحال

به  رانیونزوئال در کنار ا» کرد: خاطرنشاننیز در این دیدار  امور خارجه ونزوئال روزی«. باشدیهستند، م

با  هانهیممتعهد است. آماده توسعه روابط در همه ز کایو مقابله با مداخله آمر ییگرادفاع از چندجانبه

در  میقصد دار»: ئی در دیدار با رئیس مجلس کشورمان نیز گفتونزوئالاین مقام «. میهست رانیا

 رانیا یمشترک اقتصاد ونیسیجلسه کم ،مابینفی یمناسبات اقتصاد میتحک منظوربه نده،یآ هایماه

آمریکا هستند که  ایران و ونزوئال دو شریک اقتصادی روزهای تحریم .«میو ونزوئال را برگزار کن

اخیر به یکی از خبرهای  هایهفتهطی روزها و  هاآنمبادالت تجاری بخصوص تهاتر انرژی میان 

دو کشور برای گسترش روابط تجاری، آینده روشنی  هایتالشغربی بدل شده است.  هایرسانهاصلی 

 .دهدمیا و غرب را نشان آمریک هایتحریمدور زدن  منظوربهاز تحکیم روابط اقتصادی میان دو کشور 

 ميهزار رزمنده دار 011از  شينصراهلل: ب دحسنيس

 حزب برنامه»اخیر لبنان پرداخت و گفت:  یهایریدرگسید مقاومت در سخنانی مهم به ماجرای 

 یمدع خواهندیمآن  سیو رئ یلبنان یروهایقوات ندر لبنان است.  یداخل جنگ جادی، االقوات

 دیخواهیم یشما با چه کس میگویم هانیبه ا هستند. انیحیدفاع از مس دارپرچم هاآنشوند که 

برای اولین بار  .میستین فیاما ما ضع ؛میروز پنجشنبه سکوت کرد تی! ما بعد از جناد؟یبجنگ

ادب داشته باشد و عاقل باشد  دیحزب با نیا سرئیهزار رزمنده داریم.  066 که ما بیش از میگویم

تا جنگ  ردیرا بگ زیرخون تکاریجنا نیمقابل ا دیاز گذشته. حکومت لبنان با ردیو درس عبرت بگ

سید حسن . «است یستیونیصه میاشغالگران رژ ما با یجنگ اصل .ندازدیدر لبنان راه ن یداخل

بعد از »برای ورود به مسائل سیاسی لبنان گفت و افزود:  اهللحزبعدم عالقه نصراهلل همچنین از 

 .«میورود کن یاسیاوضاع س یدر برخ میمجبور شد 2662سال 

 غرب آسيادر  یو پهپاد يقدرت اول موشکايران؛ 

در منطقه قدرت اول و در جهان  یو پهپاد موشکی حوزه در»گفت:  سپاه یهوافضا یروین فرمانده

 هانهیکه در همه زم یدر کشور یتوانمند زانیم نیا گرانید برای .میبرتر هست یهاهم جزو قدرت

پاسخ  ،ییبه هرگونه ماجراجو کهاینبر  تأکیدبا  زادهیسردار حاج«. است ریگاست، چشم میتحر

کنند،  نیتأمخودشان را  تیامن توانندینم یحت هاستیونصهی»، افزود: میدهیم کنندهمانیپش

افزود:  زادهحاجی«. ؟!اندرفته یستیونیصه میرژسراغ  تشانیامن نیمأت یکشورها برا یوقت برخآن

 .«اروپا بودیمبه  یستیترور یهانبود، امروز شاهد صدور گروه یمانسلی سردار مبارزه اگر»

 اخبار کوتاه

وزارت  یسخنگو /!زاده: با کسي شوخي نداريمخطيب ◄

که حضور  ایمکردهخود اعالم  گانیبه همسا»: گفت امور خارجه

 کنیمنمیخود تحمل  یمرزها یکیرا در نزد یستیونیصه میرژ

 میرژ هایریشه و ذات .میندار یشوخ یکس با نهیزم نیو در ا

پا  ییو جاو ترور رشد کرده است  یزیدر خونر یستیونیصه

 .«کند آنجا را گرفتار ترور، توطئه و کودتا نکهیمگر ا گذاردنمی

 /است قرار داده فشارتحترا  کايآمر راني: استياکونوم ◄

فشار "موسوم به  استسی» :نوشتاکونومیست  ییکایآمر هینشر

 نیاکنون ا .شکست خورده است رانیا هیعل "یحداکثر

 استیس نیاست که در حال اعمال هم رانیا یاسالم یجمهور

[ از همان کایو آمر رانیا انمی] بحران بروز واشنگتن است. هیعل

ز آن خواند و ا خیتوافق تار نیکه ترامپ برجام را بدتر یروز

 .«بود ینیبشیقابل پ ،خارج شد

 «انینبو» !/«يروحان»توسط به قطع بودجه  مايصداوستهديد  ◄

گفته بود اگر  مایبه صداوس روحانی»: اعالم کرد مجلس ندهینما

 .کندیرا قطع م بودجه آن ،ندیایب ونیزیمنتقدان برجام به تلو

 ،ما به خاطر نقد برجام برداشته شده یالتصویرممنوع که حاال

 .«او هستم یاهسته میو ت فیمناظره با ظر آماده

 :وزیر اقتصاد گفت ايران!/دالر از اقتصاد  حذفبه دنبال  ◄

ادعا  تواندینم کسچیو ه میندار یو فناور فنی مشکل کشور در»

دن خارج کر ها،دهیاز ا یکی .ببرد شیکار را از پ تواندیکند که نم

به جد » کرد: تأکید نیام یفاطم .«بودن است یاقتصاد از دالر

 .«میرا حذف کن یدالر متیکه ق میهست نیدنبال ا

 یهماهنگ تهیکم عراق!/انتخابات در  يخارجرو شدن دست  ◄

انتخابات  جهینت خارجی دستان»: ی آورداهیانیبدر  عراق انیعیش

 زین یبود که دولت الکاظم یحال در نیو ا قراردادندرا ملعبه خود 

تن رخدادها باعث به لبه پرتگاه رف نیروند اشراف داشت. ا نیبر ا

خواهد  ثانهیخب هایطرح برابر در عراق مقاومت .شودیعراق م

از  یدر برخنیز عراق  یانتخابات پارلمان جنتای به معترضان .«ستادیا

ها عراق اقدام به تظاهرات و بستن راه یو جنوب یمرکز هایاستان

کرده است که  تأکیدعراق  وزیرنخست، الکاظمی حالبااین کردند.

سیاسی  هایگروهو بدون تقلب برگزار شده است و  انتخابات سالم

 شخصی دست بردارند. طلبیمنفعتو  خواهیزیادهاز 

روزانه با قبل  هاینوسان شباهت !/در راه استپيک ششم  ◄

، نگرانی از شروع پیک ششم را بیشتر کرده پنجم کیاز آغاز پ

 یهاو شباهت معنادار نوسان ی روزانهابتال نرخ جهشاست؛ 

 یریگاحتمال شکل ،دهدیماه قبل نشان م 0روزانه نسبت به 

. طی دو روز گذشته افزایش شده است تریجد ییتازه کرونا کیپ

 کاهش .در کشور ثبت شد درصدی شمار مبتالیان به کرونا 20

 نیتریاصل ،درصد 26 ریبه ز یبهداشت یهاپروتکل ترعای سطح

 .است ندهیآ کیپ نهیهزکم تیریعدم مد یبرا ینگران


