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   یفتح سکوهاي قهرمان                    32 /چلچراغ ▼

بر سکوي اول  2018ایستادن بانوان فوتسالیست ایرانی، براي دومین بار پیاپی در سال 

ردن همه عناوین برتر جام، از بهترین هاي آسیا با غلبه بر تیم ملی ژاپن و درو ک جام ملت

هاي پر تعدادي است که  زن تنها یکی از جشن بان تا برترین گل بازیکن و بهترین دروازه

هاي پس از پیروزي انقالب اسالمی  بانوان ورزشکار ایرانی بر روي سکوهاي ورزشی در سال

رنگ کیمیا علیزاده در  ها، کسب مدال خوش ترین این جشن یکی دیگر از باشکوه. برپا کردند

  .پیکدر برزیل بود، اولین مدال تاریخ ورزش زنان ایران در الم 2016رشته تکواندو در سال 

هاي  هاي آسیایی جاکارتا در سال گذشته میالدي در رشته مدال رنگارنگ در بازي 18

تعداد زنان هاي پر  و مدال انی، کبدي، تکواندو، دو و میدانیووشو، کاراته، تیراندازي، قایقر

هاي گوناگون افتخاري  در رشته ها این سال همهو آسیایی در  ایرانی در مسابقات جهانی

در  مدال 900هایی که حاال تعدادشان به بیش از  بزرگ در تاریخ ورزش ایران است؛ مدال

  .سطح المپیک، جهان و آسیا رسیده است

شود، نامزد شدن یک  نمیهاي پر تعداد ختم  اما همه آمارها در این حوزه به مدال

 بانوان فعالیت برابري 20 فوتسالیست ایرانی براي کسب جایزه بهترین بازیکن جهان، توسعه

 رشته، افزایش 143 به رشته هفت از افزایش محدوده فعالیت بانوان ایرانی ورزش، در

در  نفر 16000 به انقالب پیروزي از پیش نفر هشت از بانوان ورزشی داوران برابري 2000

بانوان،  اختصاصی ورزشی اماکن برابري 100 از بیش ، افزایشانقالب چهلمین سال پیروزي

 از بیش به 1357پیش از سال  نفر 9 از بانوان ورزشی مربیان برابري 3800 افزایش

 هاي رشته در بانوان نفره میلیون 7 مقایسه غیر قابل ، فعالیت1397نفر در سال  35000

یک  بانوان، عضویت از سوي ورزشی المللی بین کرسی 49 از بیش هسابق بی گوناگون، کسب

نظیر در این  هایی دیگر از تفاوت بی ، بخش...و CAS ورزش حکمیت دادگاه در خانم ایرانی

 .زمینه است

  

 

  ساز حضور جریان             روز حرف ▼

انقالب اسالمی در طول چهار دهه اخیر همواره در مواجهه 

ترین  یکی از مهم. با جنگ نرم دشمن قرار داشته است

تهاجمی دشمن در عرصه جنگ نرم و در آستانه   سناریوهاي

چهل سالگی انقالب اسالمی، تالش براي ایجاد تردید در 

دشمن تالش . گذشته انقالب اسالمی است باورها نسبت به

هاي اخیر در این  دارد ملت ایران را نسبت به آنچه در دهه

که گونه القا کند  این کرده ودچار تردید کشور گذشته است، 

براي نسل جوان امروز انقالب  گذشتهتصویري که از 

  .اند، تصویري واقعی نیست ساخته

به  ،هاي متنوع نهها و رسا گسترش ماهوارهدر این میان، 

ن و دشمنان ادر فضاي مجازي، این فرصت را براي معاند ویژه

انقالب اسالمی ایجاد کرده است که در مسیر تردیدافکنی 

حزبی  ـ برخی مناقشات و اختالفات جناحی. شوندالید  مبسوط

انقالب  طلبی ضد هاي سیاسی امروز نیز بسترساز فرصت گروه

مکتوبی که متناسب با فقدان آثار  .و دشمن شده است

ین شده و با وذهنیت مخاطب امروز و نسل چهارم انقالب تد

، سازي باال به این شبهات پاسخ دهد صراحت و توان اقناع

  .کمک کار دشمنان ملت شده است

براي مقابله با این هجمه فراگیر در فضاي مجازي باید 

اقدامی درخور از اردوگاه نیروهاي انقالب و نظام اسالمی 

مسئوالن رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با . ورت گیردص

به این امر خطیر چنین  قم هیحوزه علم یاسالم غاتیدفتر تبل

 يمجاز يدر فضا یمختلف يها دستگاه«: تأکید ورزیدند

 ساز انیحضور جر کی دیفضا با نیاما حضور در ا ،حضور دارند

 يها با گروهو ارتباط  ییراه شناسا نیبهتر نکهیباشد، ضمن ا

آنان،  يفکر يها ها و سرنخ سؤال افتنیو  یمؤثر فرهنگ

  )7/11/1397(» .است يمجاز ياستفاده از فضا

ساز در فضاي مجازي و تالش براي  حضور جریان

ها و ابهامات و شبهات مطرح شده  پاسخگویی به پرسش

اولین سطح تالش . نیازمند تالش در سطوح گوناگون است

عالی انقالب  هاي فعال فرهنگی از شوراي جانبه دستگاه همه

عالی فضاي مجازي تا سازمان تبلیغات  فرهنگی و شوراي

هاي  گیري اسالمی و وزارت فرهنگ و ارشاد است تا با جهت

کالن خود بستر را براي تقویت جبهه انقالب در عرصه فرهنگ 

در این راستا، در سطح میانی نیازمند تشکیل اتاق  .کنندهموار 

اي و هنري اعضاي  ی هستیم که نخبگان فکري، رسانهفکرهای

د آن را تشکیل دهند و راهبردها و سناریوهاي مواجهه با آفن

در سطح عملیاتی نیز  .کنند ریزي  دشمن در جنگ نرم را طرح

هاي خودجوش انقالبی ضرورتی است که  فعال شدن تشکل

ساز در فضاي مجازي بینجامد و  تواند به حضور جریان می

 .فضاي مجازي ناکام بگذاردجبهه ن را در دشم

  

  !تقصیر ما نبود                                    ویژه اخبار ▼

 دلواپسان فضاسازي« عنوان با مطلبی در اصالحات دولت رئیس مشاور »ناصري عبداهللا«

 معظم رهبر و نظام ارشد مسئوالن تأیید و نظر با برجام صد تا صفر«: نوشت »برجام علیه

 آقاي دولت دوش بر را موضوع هاي هزینه تمامی دارد قصد دلواپس طیف اما شده؛ طی انقالب

 سوي از ابالغی شرط 9 بود شده موظف گفتنی است، دولت ».بیندازد خارجه وزیر و روحانی

 در را اسالمی شوراي مجلس شرط 9 و ملی امنیت عالی شوراي شرط 10 انقالب، معظم رهبر

 فراوان قصور دچار شروط این اجراي در متعدد، مستندات بنابر اما کند؛ رعایت برجام اجراي

 را مذاکرات همه مسئولیت بودند کرده اعالم ظریف محمدجواد و روحانی حسن همچنین .شد

  .بودند کرده رد را جزئیات به ورود شایعه نیز انقالب معظم رهبر و گیرند می برعهده

 کمیته نشست در) سیا( آمریکا مرکزي اطالعات سازمان رئیس »هاسپل جینا«◄ 

: گفته است برجام، و ایران درباره سناتورها از یکی پرسش به پاسخ در آمریکا سناي اطالعاتی

 کاهش را برجام به شان پایبندي که هستند هایی گام اتخاذ بررسی حال در ها ایرانی«

 فنی نظر از حاضر، حال رد«: کرد تصریح ادامه در سیا سازمان رئیس حال، این با  ».دهد می

 در این باره خودشان بین که هستیم شاهد ما... هستند] برجام به[ پایبند] ها ایرانی[ آنها

 امید آنها به توافق طریق از که اقتصادي منافع تحقق از که شرایطی در ،هایی وجود دارد بحث

  ».اند مانده ناکام اند، داشته

  



  

   گزارش روز ▼

  !نخورهاي به درد  اعتراف

 که کنند می تصور هم و اند کرده رها آمریکایی هاي تحریم تهدید از را خودشان هم«

اي که  ترین جمله بینانه شاید واقع» .شود می کمتر ایران مطالبات و ایران فشارهاي

اي  اند، همین جمله طلب درباره رویکرد اروپا در مقابل ایران و برجام نوشته هاي اصالح رسانه

خارجی ایران نوشته  روابط  راهبردي شوراي به قلم مدیر کل» آرمان«زنامه باشد که رو

 در اکنون آنچه«: نویسد می spvدر ادامه مطلب خود درباره  »راد فرجی عبدالرضا«! است

 تأمین براي مالی کانال یک ایجاد جز نیست چیزي گیرد، می قرار بحث مورد اروپا شوراي

 آمریکا متحده ایاالت دولت که کاالهایی. آن مشابه االهايک و دارو و غذا مانند کاالهایی،

 ...است نشده ایجاد آنها تجارت جهت در ممانعتی و اند نشده واقع تحریم مورد کند می ادعا

 کامل اجراي یعنی است؛ واشنگتن دستورالعمل کردن اجرا واقع در اقدامی چنین

 مشمول آمریکا ادعاي به که هاییکاال براي اي مبادله کانال ایجاد و آمریکا هاي تحریم

اما سؤال اینجاست که چرا حاال و پس از تحمیل این همه هزینه و » .نیستند ها تحریم

هاي حامی  هاي کشور، چنین جمالتی در روزنامه تر از همه از دست رفتن فرصت مهم

هاي  افاین اعتر اًاساس! شود؟ مذاکره با آمریکا، برجام و گرایش به سمت اروپا منتشر می

فراتر از اینها اعتراف به این مسائل وقتی به ! دیرهنگام چه نفعی براي کشور خواهد داشت؟

در ماجراي لوایح چهارگانه شاهدیم گرش این جریان منجر نشده است، چنانکه تغییر ن

  اي دارد؟  ها بر همان منطق سابق است، چه فایده ها و هشداردهی ها، تحلیل گیري موضع

  اخبار ▼

  !ها معترض شدند ها زودتر از صهیونیست يسعود

 در نصراهللا سیدحسن مواضع با رفت می انتظار« :گزارشی نوشت در »االخبار« روزنامه

 رسانه جیغ بار این اما برود؛ باال اشغالی فلسطین در ها اسرائیلی و داد جیغ  المیادین، شبکه

 راه به  شبکه این در نصراهللا حضور به شده سازماندهی اي حمله شبکه این. شد بلند سعودي

 فرصتی عنوان به نصراهللا مصاحبه از العربیه شبکه است، آمده گزارش این ادامه در» .انداخت

 و کارشناسان از بسیاري شد مدعی و کرد استفاده لبنان داخل در عمومی افکار تحریک براي

 نصراهللا توجه از خارج لبنان اند، گفته و اند کرده انتقاد تلویزیونی وگوي گفت این از ها لبنانی

زمینه  در المیادین پرسش چندین به پاسخ در نصراهللا کرد، گزارش العربیه آنچه برخالف .بود

   .کرد صحبت لبنان داخلی دیگر مسائل و فساد با مبارزه لبنان، دولت تشکیل

  ارزها رمز به مرکزي بانک ورود

 کسب رصد: گفت مرکزي بانک کانفورماتی خدمات شرکت مدیرعامل نجفی، سیدابوطالب

 آزمایشگاه تأسیس و چینی بالك مختلف هاي فرم پلت و ارزها رمز و چین بالك تئوري دانش

 از برداري بهره هدف وي .است شرکت این از سوي شده انجام اقدامات از رمز ارز و چین بالك

 موجود رکا و کسب هاي مدل در نو طرحی خلق و جدید رقابتی مزیت کسب چین را بالك 

 خاص، فرایندهاي بهبود ها، هزینه کاهش به تواند می فناوري این: داشت اظهار برشمرد و

 افزایش همچنین و برداري  کاله و تقلب کاهش و امنیت افزایش مشتري، اطالعات ردیابی

 تجاري کاربردهاي در سازي پیاده براي چین بالك  بنیادي فناوري اما کند؛ کمک شفافیت

  .نیست آماده نوزه گسترده،

  جهانی با ارزیابی ترامپ تهدیدهاي تناقض ارزیابی

 از آمریکا اطالعاتی نهادهاي ارزیابی که »جهانی تهدیدهاي ارزیابی« سالیانه گزارش

 کره ایران، درباره ترامپ اظهارات کند، می منعکس را کشور این روي پیش ادعایی تهدیدهاي

 همه احتماالً شمالی این، کره  بر اساس .است کرده نقض را داعش شکست و شمالی

 توسعه دنبال به حاضر حال در نیز ایران و کرد نخواهد تسلیم را خود اي هسته هاي زرادخانه

 در مستقیم طور به ارزیابی دو این .نیست بمب ساخت براي خود اي هسته تسلیحات برنامه

 گروه به عالوه .است آمریکا جمهور رئیس »ترامپ دونالد« خارجی سیاست هاي فرضیه با تضاد

 در شبکه ها ده و شعبه هشت و داشته عهده بر را نیرو هزاران فرماندهی همچنان داعش

 .دارد جهان سراسر

 
  

 

  کوتاه اخبار ▼

 انتشار با رئیس بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران◄ 

 و ایران بین بانکی روابط درباره مجازي، فضاي در پیامی

 در: گفت زمینه این در گرفته صورت اتتوافق آخرین و سوریه

 براي دمشق در سوریه و ایران کشور دو توافقات چارچوب

 توسعه و  برقراري نامه توافق کشور، دو اقتصادي روابط توسعه

: عبدالناصر همتی افزود .رسید امضا به کشور دو بانکی روابط

 روابط سوریه، مرکزي بانک رئیس با تفاهم اساس بر

 بانک تأسیس مجوز و برقرار کشور، دو بین کیبان کارگزاري

  .شود می صادر دمشق در سوري و ایرانی مشترك

 بسیج سازمان رئیس جانشین سپهر، محمدحسین سردار◄ 

 کاري موازي عنوان هیچ به بسیج هاي فعالیت :گفت مستضعفین

 به تا اسالمی انقالب پیروزي ابتداي از اگر و نیست دولت با

و دولت  بوده ها دولت حمایت با ایم، داده امانج فعالیتی امروز

. تواند از توان بسیج استفاده بیشتري کند میدوازدهم هم 

 هاي عرصه در جهادي گروه هزار 11 امروزه، :افزود وي

 خدمت هدف با فقط و مزد دریافت بدون که داریم گوناگون

  .شوند می اعزام کشور محروم مناطق به خدا، خلق به

 توزیع تأسیسات ترین بزرگ ارندهد ،PG&E شرکت◄ 

 ورشکستگی اعالم اي بیانیه طی آمریکا در گاز و برق نیروي

 دلیل PG&E شرکت مدیرعامل سیمون، جان .کرد

 کالیفرنیا در اخیر سوزي آتش را شرکت این ورشکستگی

 را سوزي آتش این »ر  مونیچ« بیمه شرکت .است کرده عنوان

 هاي خسارت و اعالم 2018 سال طبیعی بالي ترین پرهزینه

   .کرد برآورد دالر میلیارد 5/16را  آن از ناشی

 هواوي چینی شرکت مالی مدیر »ژو وان منگ« دادگاه◄ 

 ادعایی بهانه وي را به کانادا دولت پیش ماه یک حدود از که

به  .شد برگزار بود، کرده بازداشت ایران هاي تحریم دورزدن

 بریتیش عالی دادگاه در منگ حضور اولین ،»رویترز« گزارش

 بررسی مشغول اُتاوا که شد انجام حالی در کانادا در کلمبیا

 هاي تحریم نقض بهانه به آمریکا به او دادن تحویل امکان

  .است ایران

 افزایش یا دام کمبود اینکه بیان با اشتري حسین سردار◄ 

 مربوطه مسئوالن باید و دارد متعددي عوامل گوشت قیمت

 از کمی درصد دام قاچاق موضوع: گفت باشند، پیگیر امور

 اصلی علت واقع در و شود می شامل را گوشت کمبود این

 تأکید نیز وي داشتیم، جهاد وزیر با که صحبتی طبق .نیست

  .نیست قاچاق گوشت قیمت افزایش علت کرد

 آخرین طبق: کرد اعالم مجلس هاي پژوهش مرکز◄ 

 نفر هزار 387 و میلیون 77 جاري سال ماه آبان در آمارها،

 یارانه ماه هر پرداخت میانگین طور اند و به گرفته نقدي یارانه

  .است بوده تومان میلیون 600 و میلیارد 503 و هزار 3

  .رسان سروش دنبال کنند در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه

 


