
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
1011بهمن 11شنبه دو 8965 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

 یجد را هیقض نیا کنمیم دیالزم است که من تأک یاز آن کارها یکیقاچاق قاطع از  یریجلوگ

جنس لوکس وارد شده را که قاچاق  باشد. رحمانهیکامالً قاطع و ب دیبا قاچاق با مبارزه د؛یریبگ

 یگرید صورتبهاگر چنانچه آن را  واال د،یدستگاه خردکننده خردش کن ریز دیندازیوارد کرده ب

 www.basirat.ir                (01/00/0011) .خوردمیلطمه  یاخلصنعت د د،یوارد بازار کرد

 !؟گذارسياستدولت  ايدار دولت بنگاه       روز حرف▼

پر از  ایدههرا پشت سر گذاشت،  01چالش دهه پر رانیا اقتصاد

و  استمدارانیس یبرا یعبرت نهیآ تواندمیکه  بیفراز و نش

که رهبر معظم انقالب در  ایدههباشد.  یرانیا گذارانسیاست

 حقاً» اشاقتصادی یآمارها ،فرمودند صراحتبه روزشانید اناتیب

 .«ستیو انصافاً خرسندکننده ن

استخراج نمود که باعث  توانمی 01را از دهه  یرایبس هایمؤلفه

 دیصنعت و تول تیرهبر معظم انقالب از وضع ه است تا امروزشد

 نیتا قوان عیدر راهبرد صنا یاز سرگردان ؛نندک هیدهه گال نیدر ا

رفع  یاز دوران انتظار برا ،بینیپیشغیرقابلو مقررات  ثباتیب

 وبیگاهگاه هایتکانهشدن اقتصاد و صنعت به  یتا شرط میتحر

دادن به  انیاست که راهکار پا نیا سؤالاما ؛ المللیبینو  یاسیس

 ست؟یمشکالت صنعت سوز و اقتصاد برافکن چ نیا

مشکالت موجود در اقتصاد و صنعت بود که موجب شد تا  نیهم

صنعت کشور  ینقشه راهبرد نیاز لزوم تدو صراحتبه یرهبر

 یعامل اصل رانیا در صنعتراهبرد و نقشه راه . نبود ندیسخن بگو

از  یریپذبیآس ،یارهیجز تیفعال ،یخام فروش ،فروشیخرده

 نیاز ا ییرها یو ... است. لذا برا المللیبینو  یاسیس هایتکانه

و ورود  یداراز بنگاه ییرها ،یدولت انقالب فهیوظ نیاول، سردرگمی

فق جلوه مو تواندمی یاست. دولت زمان گذاریسیاستبه عرصه 

 کننده،یبانیپشت توانمندساز، به یدارکند که از نقش بنگاه

قوه دهد. اگـر  ریمس رییتغ ،تگریو هدا شگریکننده، پاهماهنگ

بـه حصـول  تواندمیآن  ـجیباشـد، نتا یقو گذارسیاست مجریه

و  ی، رونـق اقتصـادوکارکسب یهبـود فضـاب ،یملـ ـریمنافـع فراگ

 ینجامد.ب یرفـاه اجتماع ـشیافزا درنهایت

 ،یمالـز ،کره جنوبیچون  ییاقتصاد کشـورها یبـا بررسـ آنچه

کشورها با  نیاست که ا نیا شود،یم ـانیو ... نما نیچ

 ـدیمناسـب جهـت تول یهایگذاراسـتیو س یـزیربرنامه

زنجیره  ، براقتصادی سازیبیشینهبـاال و  افزودهارزشبـا  یکاالها

بهتر  یموجب خلق آمارها وانـد ارزش داخلی تمرکـز کـرده

 صنعت یبرا ینقشه راهبرد کی نی. لذا تدواندشده یاقتصاد

موجب ارتقای سطح کیفیت محصوالت در سطح جهانی،  تواندمی

کثر استفاده از های جدید، حدادستیابی به دانش فنی و فناوری

 وری و ... گردد.ارتقای بهره توان داخلی،

و  میهست یمعظم انقالب فرمودند که ما در جنگ اقتصاد رهبر

و  اتیداشتن کالک عمل ،عیارتمامجنگ  نیدر ا یروزیالزمه پ

که  ایوظیفه ترینمهم رسدمیلذا به نظر  ؛است ینقشه راهبرد

صنعت گذاشته  گذاریسیاستحوزه  انیاز امروز به عهده متول

 یاز پا گرهاست تا  ینقشه راهبرد نیهم نیتدو ،شده است

 )نویسنده: یعقوب ربیعی( .دیبگشا دیافسران دفاع مقدس تول

 

 

 
 

 
 

 !ديدفع تهد یسفر برا                            روز گزارش▼

سفر بعـد از  نیر کرد. ابار به امارات سف نیاول یبرا صهیونیستی میرژ سیرئ «هرتزوگ اسحاق»

 ،«مهیابـرا» نامهتوافق ی. البته از زمان امضاگیردمیکشور، صورت  نیبنت به ا ینفتال ریسفر اخ

صـورت گرفتـه و  صهیونیسـتی میـامارات و رژ یو نظام یاسیمقامات س نیب یمتعدد یسفرها

 است. دیجد یامنطقه طیاز موضوعات و شرا گرفتهنشئتهم  ردموا نیا همه

سـفر  نیا»: ه استگفت ش به اماراتسفر تیهرتزوگ در رابطه با اهم -0 :یخبر هایگزاره

برکـت صـلح برگرفتـه از ). «دیـآن را سفر برکت صـلح نام توانمیاست و  یخیسفر تار کی

 سـفر نیـا کـهازآنجایی -2 ؛است( یستیونیصه میامارات و رژ انیم ییهمان توافق صلح ادعا

 با توجه»نوت نوشت: وآحار عوتیدی، وبگاه در امارات یمنی یروهاین اتیبا عملشده  زمانهم

 یاز و لییدر امـارات، اطالعـات اسـرا یمنـی یروهـاین اتیسفر هرتزوگ با عمل یزمانهمبه 

 .«خواسته که فوراً امارات را ترک کند

 قـرار داد: یموردبررسـاز چند منظر  دیرا با یستیونیصه میرژ سیسفر رئ :تحليلي یاهگزاره

امـارات  انیـهودیبـا جامعـه  یسـتیونیصه میـرژ سیبوده است که رئـ نیرار بر ا: قیفرهنگ -0

رژیـم رسـماً غرفـه  2121اکسـوو  شـگاهیبـا حضـور در نما نیداشته باشد و عالوه بر ا یدارید

 کیـسـفر را  نیـمنظور بود که امـارات ا نیرا افتتاح کند. به هم شگاهینما نیدر ا صهیونیستی

 منیمردمی  یروهاینموشکی و پهوادی : بعد از حمالت ینظام -2 ه بود.اعالم کرد یخیسفر تار

بـه  یسـتیونیصه میـ، رژ، در پاسخ به تجاوزگری و مداخالت این کشور در امـور یمـنبه امارات

بنـت  یمنظور نفتـال نیدر امارات را پوشش دهد. به هم گرفتهشکل یتیامن خألتکاپو افتاده که 

آمادگی اعالم  اماراته ب ینظام یهاکمک یبراتماس گرفت و  یهفته گذشته با مسئوالن امارات

 نیاز ا یکیبه امارات را داده است.  ینظام یهامساعدت لقو میرژ نیس ایرئ زیهفته ن نیا .کرد

وعده جامه  نیبه ا صهیونیستی میاست رژ دیاست که بع نیگنبد آهنفروش سامانه  هامساعدت

 یهـراس دارد و سـخنگو یمنـی یروهـاین یهاپاسـخاز  زین میرژ نیالبته خود ا عمل بووشاند.

وجود داشته باشد، با پاسـخ  منیدر جنگ  میرژ نیاز حضور ا یشانصاراهلل اعالم کرد چنانچه نق

 میـکـه رژ گـرددیبرمـ یاهسـتهبه پرونده  شتریگزاره ب نی: ارانیا -3.کوبنده همراه خواهد شد

موضـوع بـه کـار بـرده اسـت.  نیـنسـبت بـه ا یکارشـکن یتمام توان خود را برا صهیونیستی

 یدرجه اول در منطقـه بـرا دیرا تهد رانیکه ا اندبستهتمام تالش خود را به کار  هاستیونیصه

عـدم  یمنطقـه بـرا یکشـورها یدنبـال متقاعدسـاز بهکنند و  یمعرف یعرب یخود و کشورها

 هستند. یاهستهدر مذاکرات  یبا هرگونه توافق احتمال یهمراه

بـه بهانـه در امـارات  یستنیویصه میرژ شتریب یتیو امن یسفر با هدف نفوذ نظام نیا درمجموع

 یتوان چنـدان میرژ نیا حالنیباا. صورت گرفته استکمک نظامی به آن در برابر حمالت یمن 

در  شـت،را دا دهایـتـوان دفـع تهد میـرژ نیاگر ا رایز ؛ندارد از امارات تیمساعدت و حما یبرا

 )نویسنده: محمدرضا فرهادی( .کردیمروزه غزه از خود دفاع  02 جنگ

 ی نفتيا خرج دالرهابشدن  ایهستهبرای عربستان الش تخبر ویژه           ▼

فرانسه در گزارشی اعالم کرد که عربستان با افزایش « اینتلیجنس آنالین»پایگاه اطالعاتی 

ای و های مالی خود به پاکستان در پی استفاده از تجربه این کشور در عرصه فناوری هستهکمک

میلیارد دالری  220بستان وام ترین نمونه کمک عرطبق این گزارش، تازه .نیز ارتباط با طالبان است

 .به بانک مرکزی پاکستان پرداخت کرد« صندوق توسعه عربستان»عربستان بود که اخیراً 

 .اعطا کندای به شهرک صنایع نظامی پاکستان های مالی تازههمچنین عربستان قرار است کمک

آباد، بار ا که پس از مدتی سردی روابط میان ریاض و اسالمهاین کمک»در این گزارش آمده است: 

 «.ای دستگاه اطالعات پاکستان به عربستان استانتقال تجارب هسته باهدفدیگر شدت گرفته 
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 اخبار ▼

 فضايي ايراناهبرد ر از تحليل نشريه آمريکايي

تحلیلگر امور دفاعی و « کارلب الرسون»روز یکشنبه در تحلیلی به قلم « نشنال اینترست»نشریه 

نیروهای موشکی : »های دشمن در فضا نوشته ماهوارهبنظامی در خصوص امکان حمله ایران 

و  متحدهایاالتبرای  اعتمادقابلایران ابزاری قوی برای اعمال قدرت ایران به دشمنان و تهدیدی 

نشنال اینترست در بخش دیگر این گزارش  .«نیروهای نظامی این کشور در منطقه هستند

برای شکل دادن به میدان نبرد فضایی را  نوشت، گزارش آژانس اطالعات آمریکا تمایل ایران

 تالش و است فضایی ضد هایقابلیت و فضا راهبردی ارزش متوجه کرده است. ایران  تأیید

هوایی خود در طول یک درگیری شود. ایران به  انع استفاده دشمن از فضا و قلمروم کرد خواهد

با ذکر عملیات جنگال ایران نشریه این  .«هایی دارددلیل زرادخانه متنوع موشکی چنین قابلیت

 های ایران بیشتر بر عدم امکاننوشت، توانمندی« 0۷1-آرکیو»و شکار پهواد  2100در سال 

هوایی متمرکز است، نه اینکه عمالً خود آن را کنترل کنند.  قلمروفضا و  کارگیریبهدشمنان در 

را با پارازیت انداختن  ( 0۷1واد آرکیو ، ایران توانست یک پهواد آمریکایی )په2100در سال 

انجام این  بنابرایناس دیگر به زمین بنشاند، پیپهواد و سیگنال جعلی جی اسیپیجسیگنال 

 .تر از هدف قرار دادن یک ماهواره استکار بسیار ساده

 يستيونيصه ميرژ سياز رئ ياستقبال موشک

 یحمله موشک یبه ابوظب منیدر امارات، مقاومت  یستیونیصه میرژ سیرئ حضور با زمانهم

حمله قرار گرفته است. تمام  انیاو در جر دیگویم ئیس رژیم صهیونیستیر یکرد. سخنگو

مناطق  نیبر فراز سواحل ا ییمایهواپ چیو ه متوقف شدند یو دب یابوظب یهاپروازها در فرودگاه

مهم  یاهیانیب ندهیساعات آ یاعالم کرد که ط منیمسلح  یروهاین یسخنگو ...شودیمشاهده نم

به نقل از منابع  یمنیال الخبر وبگاه ازاینپیش .کندیدر عمق امارات منتشر م اتیدرباره عمل

امارات در راه بوده و قرار  هیعل یو پهواد یحمله موشک نیتربزرگ» گفته بود: منی یاطالعات

 یاتیح یهاانیموشک کروز، شر 0۴و  کیموشک بالست ۰1پهواد و  311 با یاتیاست در عمل

گسترده  اتیعمل نیهم یشبدکه حمله  ستی. هرچند هنوز معلوم ن«شود دهیامارات درهم کوب

در آسمان  بیمه یانفجارها یصدا شدن دهیشناز  یعرب یهارسانه یبرخ حالنیباا نه. ای ستا

در  یشاهد حمالت دردناک یزودبه ،گفته بود منیدفاع  ریوز شیپ روز ندچ .انددادهخبر  یابوظب

 .کنندیکه دشمنان فکرش را هم نم یبود، در مناطق دیدشمن خواه یاقتصاد کیعمق استراتژ

مربوط  شودمیکه گفته  چرخدیم دستبهدستدیروز ویدئوی کوتاهی نیز در فضای مجازی از 

 است. حمله دیشب انصاراهلل لیبه دلبه تخلیه برج خلیفه امارات 

 اردوغان برای برقراری روابط با رژيم صهيونيستي تالشلت ع

مبنی بر سفر ترکیه،  جمهورسیرئ یاچهارشنبهروز وضع ماپ لندن با اشاره به چالیوم  یرأ

این سفر  کهنیا ودر اوایل ماه آینده به ترکیه  رئیس رژیم صهیونیستی ،اسحاق هرتزوگرسمی 

را برای  ییهاگامرا در روابط بین دو طرف بگشاید و وی آماده است تا  یاتازهفصل  تواندمی

، نگاه جدید اردوغان به رژیم صهیونیستی را ناشی از بردارد هانهیزمهماهنگی با اسرائیل در تمام 

سیاست نزدیکی به رژیم اشغالگر و »: آوردیممنجالب بزرگ اقتصادی این کشور توصیف کرده و 

که اردوغان منفعت خود در ماندن  کندیم دیتأکقبل از آن، مصر، امارات و عربستان، بر این مهم 

تهدید سفیر  ازجمله اشیظاهرو دیگر اقدامات  دهدیمدر حکومت را بر هر چیزی ترجیح 

وافق ابراهیم بین امارات و اسرائیل، شعاری بیش امارات به اخراج از ترکیه، پس از امضای ت

درصدی  01آمار موجود، فروپاشی اوضاع اقتصادی در ترکیه، از میان رفتن  اساس بر .نیست

سامانی اوضاع معیشتی مردم و درصد، باعث ناب 32نگین تورم تا ارزش ارز داخلی و باال رفتن میا

گشودن دریچه روابط با رژیم  .از حزب عدالت و توسعه شده است هاآندر ادامه نارضایتی 

و پهن کردن فرش قرمز برای ریاست دولت صهیونیستی،  هاآنش تمام شروط اشغالگر، پذیر

اردوغان در زمان اشتباهی به دنبال تقویت روابط  .کندنمیتصاد ترکیه را از بحران خارج هرگز اق

اخیر  هایجنگاسرائیل و ارتش آن در تمام  درپیپی هایشکستپس از  ویژهبهبا تل آویو است، 

 «.که قدرت سیاسی و نظامی محور مقاومت را نشان داد القدسخاص، جنگ سیف طوربهو 

 اخبار کوتاه

 «هادی محمدی» /در مذاکرات وين زيبرانگاختالفقرمز خط  ◄

یکی از »یتی نوشت: ئرت خارجه در توخبرنگار نزدیک به وزا

اختالفات مذاکرات وین موضوع سانتریفیوژهای جدید ایران 

برجام،  طبق .اندشدهاخیر نصب و تست  هایسالاست که در 

کند. ایران  یسازیغن 0IR یهانیماشبا  تواندمیایران فقط 

دارد حفظ  دیتأکچه در دور قبلی مذاکرات و چه در این دور 

جزو خطوط قرمز است و هرگز زیر بار تخریبشان این دستاوردها 

یکی از امتیازهای دست ایران برای  شودیمگفته  .«رودینم

 هایطرفامریکا و برجامی اجرای تعهدات  ردایجاد موازنه 

در ایران  کهطوریبهنسل جدید است،  هایماشین، همین غربی

را خواهد داشت تا  اینامکان بدعهدی طرف مقابل، مقابل 

 .هددافزایش خود را  سازیغنیدرصد  سرعتبه

 رئیس /شودميهوش مصنوعي در کشور برتر  11جزو ايران  ◄

مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی پژوهشگاه فناوری 

اطالعات و ارتباطات با اشاره به تدوین سند راهبردی هوش 

کشور برتر در هوش  01قرار گرفتن ایران جزو »مصنوعی، گفت: 

 ت.ده اساین سند تعریف ش اندازچشم 0001مصنوعی تا افق 

برای تدوین این سند اسناد » :افزودمعین  شهرام محمددکتر 

قرار  یموردبررسکشور در حوزه هوش مصنوعی  23راهبردی 

 طیمحهایی چون ها نشان داد که حوزهفت و این بررسیگر

 رباتیک، انرژی، دیجیتال، آموزش  ،نقل و حمل سالمت،  ،ستیز

 داراولویت هایحوزه جزو امنیت توسعه و کشاورزی صنعت،

 «.دارند قرار مصنوعی هوش کاربرد برای

در  یقاآن سردار گذشته روز فت/رعراق  به يسردار قاآن ◄

 منابع گفته طبق رفت. نییعسکر نیحرم ارتیسامرا بود و به ز

که مقرر بود  ایجلسهقرار بوده تا در  یسردار قاآن ،یعراق مطلع

برگزار  یصدر و ائتالف چارچوب هماهنگ انیجر انیدر بغداد م

 شود حضور داشته باشد.

 گمرک سیرئ /رانياز ا یعبور تيترانز یدرصد ۵9رشد  ◄

 هزار 22۲و  ونیلیم 01از  شیماه اول سال ب 01در »: گزارش داد

درصد  ۷۰آمار  نیو ا عبور کردهکشور  ریاز مس یخارج یتُن کاال

با فعال شدن بندر به گفته کارشناسان،  .«از پارسال است شتریب

چابهار و تکمیل خط ریلی جنوب به شمال کشور، بسیاری از 

مسیر کانال سوئز، مسیر جایگزین ایران را برای  یجابه کشورها

در پا انتخاب خواهند کرد. شان به روسیه و اروصادرات محصوالت

از این شاهراه تجاری برای  حاصلسود صورت وقوع این اتفاق، 

 درآمدهای نفتی خواهد بود. ، جایگزین مطمئنی به جایایران

 ریذخا دنیرس با /است يخالهمچنان سدها  تيدرصد ظرف 95 ◄

در مترمکعب،  ونیلیم ۲01و  اردیلیم 21کشور به  یآب سدها

 ۰0مخازن سدها پر شده و  تیدرصد ظرف 00حاضر حدود  حال

خوزستان  یهااستان در است. یهمچنان خال تیظرف نیدرصد ا

 بیبه ترت یجار یسال آب یمخازن ط یپرشدگ زانیو تهران، م

 درصد است. 0۷و  0۷در حدود 


