
سره را از ناسره 
بشناسیم

صفحه 3

تحریمها
علیهایرانرا
افزایشمیدهیم

صفحه 4

 مشاور امنیت ملی کاخ سفید 
با تکرار ادعاهای واهی 

 همه چیز درباره اخبار جعلی 
و نحوه تشخیص آن 

صفحه 4

سردار پاکپور:

تالش های سیلی خوردگان از ملت بزرگ 
ایران خصمانه تر از گذشته شده است

2

اقدام تروریســتی روز جمعه در زاهدان، اســتان 
سیســتان و بلوچستان نشــان داد که سناریوی 
تدوین شــده در اغتشاشــات اخیر ایران چیست. 
هر چند به سادگی می شــد از همان ابتدای آغاز 
آشــوب ها پیش بینی کرد که فوت مرحومه مهسا 
امینی بهانه ای است برای به آشوب کشیدن کشور 

و پیاده کردن آرزوی دیرینه تجزیه ایران. 
گروه تروریســتی داعش در منطقه برای مقابه با 
جمهوری اسالمی ایران شــکل گرفت و تأسیس 
شــد. تفکرات این گروه افراطی وهابی گســترش 
یافته و به دیگر کشورهای منطقه نیز سرایت کرده 
و گروه ها و دســته هایی از داعش به افغانســتان،  
پاکستان و برخی از کشــورهای مسلمان منطقه 
نفوذ کرده، کشــورهایی که بتواننــد از طریق آن 
به ایران مقابله کننــد. تاکنون به این نکته توجه 
کرده ایــد که داعش و گروه هــای افراطی چرا در 
کویت،  عربستان ســعودی،  امارات، عمان و حتی 
ترکیه حضور ندارند و تنها در کشورهایی همچون 

سوریه، عراق، یمن و افغانستان شکل گرفته اند؟
اغتشاشات اخیر در ایران باعث شد تا فعالیت های 
گروه های تروریستی همچون داعش افزایش یابد 

و دست به اقدامات و عملیات تروریستی بزنند.
دستگیری نیروها و کشــف چند تیم تروریستی 
در ایران که از آن ســوی مرزها وارد کشور شده 
بودند عمق فعالیت آنها را نشــان می دهد و قطعاً 
در میان آنها گروه هایی هستند که هنوز شناسایی 
و دستگیر نشده اند. عالوه بر آن فعالیت گروه های 
ضد انقــالب کوملــه و دموکرات کــه در خاک 
کردستان عراق مستقر هستند،  یک هماهنگی را 

میان ضد انقالب نشان می دهد.
هدف آنها ســوریه سازی ایران است. سوریه بیش 
از 10 سال است که همچنان درگیر جنگ داخلی 
با گروه های تروریســتی داعش است،  این کشور 
با وجودی که توانســت از قــدرت یابی داعش در 
این کشــور با کمــک ایران و روســیه جلوگیری 
کند، اما با وجود این جنگ طوالنی ویران شــد و 
زیر ساخت های آن از بین رفت و سال ها زمان نیاز 

است تا بتواند خود را بازسازی کند.
مردم ســوریه نیز تحت تأثیر گسترده رسانه هایی 
قرار داشــتند که آنها را بــا دروغ های بزرگ خود 
فریب مــی داد اما پس از چندی متوجه شــدند 
آنهایی که آشوب و اغتشاش ایجاد کرده اند دلسوز 
سوریه و مردم آن نیستند و تنها هدف آنها ویرانی 
و تجزیه سوریه است. عراق نیز به وضعیت سوریه 
دچار شد اما حمایت های ایران این دو کشور را از 

نابودی نجات داد. 
دشمنان کور خوانده اند که بتوانند ایران را تبدیل 
به ســوریه ای دیگر کنند. جمهوری اسالمی ایران 
اقتدار و توان آن را دارد تا با چنین فتنه ای مقابله 
کند،  اما آنچه که به اغتشاشــگران و آشوب گران 

باید گفت،  باید به معترضین نیز گفته شود.
شرایط موجود در کشور به نفع هیچکس نیست،  این 
شرایط باعث می شود تا رکود اقتصادی حاکم شده 
و کسب و کارها از رونق بیفتد،  اگر گروه های افراطی 
تروریستی همچون داعش فعالیت های بیشتری را 
داشته باشند، برایشان تفاوت نمی کند که چه کسی 
معترض و حتی آشــوبگر اســت چه کسی با نظام 
جمهوری اسالمی،  همه مورد غضب آنها خواهند بود.
همانهایی که اکنون اعتراض و آشوب بپا می کنند،  
در صورت نیاز حتی مقابل دشــمنان ایستادگی 
نخواهنــد کرد و فــرار را ترجیــح خواهند داد و 
آنهایی که باقی می مانند، همان هایی هســتند که 
دل در گرو ایران و اســالم دارند، همانگونه که در 
دوران 8 ســال دفاع مقدس ایستادگی کردند تا 
بقیــه مردم طعم امنیت و آســایش را بچشــند،  
همانهایــی که با حضور خود در ســوریه و عراق 
اجــازه ندادنــد تکفیری های وهابی کــه بویی از 
انسانیت نبرده اند دستشان به ایران اسالمی برسد.
نــگاه کنید، پس ار فوت مهســا امینــی چند تن 
دیگر در این آشــوب ها و اعتراضات و در اقدامات 

تروریستی جان خود را از دست داده اند؟
امــا در این میان، باید فضــای اعتراض برای مردم 
ایجاد شــود،  این فضا در قانون اساســی نیز دیده 
شــده و باید برای اجرای آن بدون ایجاد دردســر 
اقدام شود. اعتراضات مردمی باید با حمایت پلیس 
برگزار شود و نیروهای انتظامی امنیت آنها را تأمین 
کنند تا صف آنها با اغتشاشــگران جدا شــود و از 
بروز آشوب هایی که در چند روز اخیر شکل گرفت 
جلوگیری کند. کشور نیازمند اصالحاتی است که 
بــرای ارام کردن فضای آن باید تصمیماتی گرفته 
شــود که نباید تصور شود عقب نشینی محسوب 
می شود. ایران اسالمی مقتدر و توامند است و این 
سهمگین تر از این فتنه ها را از سر گذرانده و این 
نیز پایان خواهد یافت اما برای جلوگیری از تبعات 
منفی آن نیازمند برخی تغییرات و اقدامات اســت 

که باید در دستور کار قرار گیرد.

چارچوب هایی که باید در نظر داشت

وزیر ارتباطات:

 زیرساخت های اینترنت را 
برای کسب و کارها فعال می کنیم
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ــر ــبـ خـ

سرمقاله

اعتراض؛ آنچه که دراین سال ها نادیده گرفته شده است 

فرمانده کل سپاه:

 انتقام از خون شهدای سپاه و بسیج را 
در دستور کار خود می دانیم

سرلشـکر سـالمی در پیامـی شـهادت پاسـداران و بسـیجیان حریـم امنیت،سـردار سـید 
حمیدرضـا هاشـمی ) معـاون اطالعـات سـپاه سـلمان اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان( و 

همرزمـان شـهیدش را تبریـک و تسـلیت گفـت.
بـه گـزارش سـپاه نیـوز؛ متـن پیـام سرلشـکر سـالمی فرمانـده کل سـپاه بـه این شـرح 
اسـت: شـهادت مظلومانـه پاسـداران و بسـیجیان حریـم امنیـت ، سـردار رشـید اسـالم 
سـید حمیدرضا هاشـمی )معاون اطالعات سـپاه سـلمان اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان( 
و همرزمـان شـهیدش محمـد امیـن آذر شکر،سـعید برهـان زهـی ریگـی و محمـد امین 
عارفـی در میـدان پرافتخـار دفـاع از امنیـت و آرامـش مـردم فهیـم و غیور زاهـدان را به 
محضـر مبـارک رهبـر عظیـم الشـأن انقالب اسـالمی ، آحاد ملت شـریف و مجاهـد ایران 

اسـالمی بـه ویـژه خانـواده معظـم آنان تبریـک و تسـلیت عـرض می کنم.
ایـن شـهیدان عالیقـدر بویـژه سـردار شـجاع و پاکباختـه شـهید هاشـمی عمر بـا برکت 
خـود را وقـف خدمـت صادقانـه و عاشـقانه بـه ملـت و مملکـت اسـالمی بـه ویژه اسـتان 
کهـن سیسـتان و بلوچسـتان و صیانـت از امنیـت و آرامـش مردمان این منطقـه نمودند، 
کـه شـعاع درخشـش ، شـکوه و عظمـت آن برای همیشـه مانـدگار و راهنمای نسـل های 

آینـده اسـتان و بلکـه ایـران عزیز خواهـد بود.
بـر هوشـمندی ، هوشـیاری، بردبـاری و بصیـرت مثال زدنـی یکایک زاهدانی هـای مومن 
کـه همیشـه پیـرو آموزه های پیامبـر اعظم )ص( و پاسـدار وحدت ، اخـوت و یکپارچگی 
بیـن مذاهـب اسـالمی هسـتند ، درود مـی فرسـتم و از همـکاری و همراهـی آنـان بـا 
حافظـان امنیـت و نظـم جامعـه در لحظـات حسـاس پس از واقعـه تلخ و ناگـوار اخیر که 
دسـت های پلیـد سـردمداران نظام سـلطه و اسـتکبار بـه ویـژه حاکمان رژیم تروریسـت 
پـرور امریـکا و دولـت جعلـی و جنایتـکار صهیونیسـتی در فرماندهـی تروریسـت هـای 
تجزیـه طلـب و بقایـای گروهـک خائـن، خبیـث و تروریسـتی عبدالمالـک ریگـی معدوم 

دیـده می شـود ، خاضعانـه قدردانـی و سپاسـگزاری می کنـم .
مرزداران واقعی ایران اسـالمی در منطقه راهبردی جنوب شـرق به واقع شـما مرزنشینان 
عزیـز بلـوچ و سیسـتانی هسـتید کـه رزمنـدگان حافـظ امنیت به پشـتوانه شـما ضربات 
 مهلک و ویرانگری را به اردوگاه شـیطان و تروریسـت های جالد و خون آشـام در این دیار 

وارد می سازند .
انتقـام از خـون شـهدای سـپاه و بسـیج و مردمانـی کـه قربانـی جنایـت جمعـه سـیاه 
زاهـدان شـدند را در دسـتور کار خـود مـی دانیم و بـه مردمان صبور و نجیب این اسـتان 
اطمینان می دهیم راه سـردار سـرافراز شـهید حمیدرضا هاشـمی و دیگر شـهیدان بخون 
خفتـه در مقابلـه فداکارانـه و بی وقفـه بـا توطئـه هـای اسـتکبار جهانی و تروریسـت های 
مـزدور و اجیـر شـده توسـط سـرویس های امنیتـی بیگانـه تـا سـر حـد شـهادت ادامـه 

داشـت. خواهد 
در پایـان تاکیـد مـی شـود، به فضـل الهی پاسـداران انقالب و بسـیجیان دریـادل منطقه 
،متحـد و یکپارچـه بـا سـایر نیروهـای امنیتـی ، اطالعاتی، نظامـی و انتظامی اسـتان که 
امنیـت و آرامـش مـردم را خـط قرمـز خـود مـی داننـد ، هرگونـه تهدید و خطـر در این 

مسـیر مبـارک را بـا قاطعیـت ، صالبت و شـجاعت پاسـخ خواهند داد.

شهادت بسیجی اهل سنت در حادثه تروریستی زاهدان
سـعید برهانزهـی ریگـی بسـیجی طرح امنیت سـپاه کـه در حـوادث روز جمعـه مجروح 

شـده بـود، به خیل شـهدا پیوسـت.
بـه روابـط عمومی قرارگاه قدس جنوب شـرق اعالم کرد: یکبار دیگر خون شـیعه و سـنی 
بـرای تامیـن امنیـت سیسـتان و بلوچسـتان در هم آمیخته شـد. سـعید برهانزهی ریگی 
جوان بسـیجی اهل سـنت بسـیجی طرح امنیت سـپاه کـه در حـوادث روز جمعه مجروح 
 شـده بود، به خیل شـهدا پیوسـت. تعداد شـهدای بسـیجی و پاسـدار حادثه روز گذشـته 

به چهار تن رسید.

اغتشاش،اعتراضرابهحاشیهمیبرد
صفحه 2

 »تراس« نیامده 
باید برود 

 افزایش بهای انرژی و مواد غذایی
  انگلیسی ها را با شعار سرنگونی 
نخست وزیر به خیابان ها کشاند 
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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در همایش 
توسعه گردشگری ایران گفت: زیرساخت های 
اینترنت را برای کســب وکارها فعال و موانع را 

برطرف می کنیم.
همایش توســعه گردشــگری »ایران کهن، با 
خالقیت و نگاه دانش بنیان«، شنبه نهم مهرماه 
1۴01 در باغ هنر منطقه فرهنگی گردشگری 

عباس آباد برگزار شد.
عیســی زارع پور وزیــر ارتباطــات و فناوری 
اطالعــات در ایــن گردهمایی کــه با حضور 
تعدادی از اســتارت آپ های گردشگری برگزار 
شــد، اظهار کرد: فناوری اطالعــات می تواند 
تمام حوزه ها از جمله گردشــگری را متحول 
کند. فناوری اطالعات با ســرعت شــتابان در 
حال تحول اســت و به این دلیل که ذات آن 
تحول زاســت می توانــد با فناوری ها ســرعت 

تحول را به بخش های مختلف منتقل کند.
او با بیان این که ســفر به یُمن رشد و توسعه 
فناوری اطالعات تســهیل شــده است، افزود: 
کســب اطالعات از مقصد، شناسایی بهترین 
و کوتاه ترین مســیر، اطالع از آب هوا و راه ها، 
اطالع از تجارب دیگــران، اطالع از اقامتگاه ها 
به عنــوان بخشــی از ظرفیت هایی اســت که 

فناوری اطالعات فراهم کرده است.
وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات همچنین 
گفت: ظرفیت هایــی جدیدی در این حوزه به 
وجود آمده است که ارائه های استارت آپ ها نیز 
نشانگر این بود در این حوزه عقب نیستیم و با 

دنیا رقابت می کنیم.
زارع پــور با اشــاره بــه ظرفیت های بســیار 
گردشگری برای استفاده از فناوری اطالعات، 
بیان کرد: فناوری اطالعات هم سفر را تسهیل 
می کند و هــم می تواند موجب افزایش فروش 

صنایع دستی و اشتغال زایی شود.
او به آماده سازی زیرســاخت های اینترنت در 
دولت ســیزدهم بــرای فعالیت کســب کارها 
اشــاره کرد و گفت: دولت فنــاوری اطالعات 
را راهبــردی می بینــد و در ایــن مســیر به 
دنبال توســعه زیرســاخت ها بــرای فعالیت 

کسب وکارهای مجازی هستیم.
فرهنگــی،  میــراث  وزارت  گــزارش  بنابــر 
گردشگری و صنایع دســت، زارع پور با اشاره 
به رشــد ارتباطات ثابت و ســیار اظهار کرد: 
پیگیــر اجــرای طرح فیبــر نــوری منازل و 
کسب وکارها هستیم که با اجرای این طرح 80 
 درصد مردم به ســرعت باالی اینترنت دست 

پیدا می کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان این که 
توسعه زیرساخت های نسل پنجم را نیز شروع 
کرده ایم، گفت: این جهش در تولید و خدمات 
محتــوا نقطه عطفی ایجــاد می کند، محتوا و 
ســرویس این جریان جدید باید توسط بخش 
خصوصی فراهم شــود. در حوزه  گردشــگری 
نیز به دنبال این هســتیم که این مســیر به 
شــکل سازمان یافته دنبال شود. او به تشکیل 
کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در دولت اشاره 
کرد و افزود: به دنبال این هستیم موانع سر راه 
کسب وکار فضای مجازی و هوشمندسازی در 

کشور برداشته شود.
زارع پور با اشــاره به اهمیــت هوش مصنوعی 
و تحلیل داده ها در حوزه گردشــگری، گفت: 
باید خودمان را برای این جهش در گردشگری 
هوشــمند آماده کنیم و در حال فراهم کردن 

زیرساخت های الزم هستیم.
وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات همچنین 
به امضای تفاهم نامه با وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع  دســتی در این باره اشاره 
کرد و افزود: امیدواریم از ظرفیت های مغفول 

مانده گردشگری در کشور استفاده شود.
علی اصغر شالبافیان ـ معاون گردشگری وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ 
در ســخنانی نیز اظهار کرد: دغدغه های ناشی 
از کرونــا کمرنگ شــده، احیای گردشــگری 
شــروع شــده و به همین علت عنوان شــعار 
امســال تفکری دوباره در گردشگری انتخاب 

شده است.
احمــد خورشیدســوار ـ مشــاور وزیر میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی در امور 
فناوری های نوین و اســتارت آپ هاـ  نیز گفت: 
هرچه از میزان صدور مجوزها کاســته شــود 
عالقه و شــوق را میان جوانــان برای فعالیت 

بیشتر خواهد شد.
محمدحســین حجــازی ـ مدیرعامل منطقه 
فرهنگی گردشگری عباس آباد ـ هم از حرکت 
به ســمت احداث اکو پارک شــهری در این 

منطقه خبر داد.
در ادامه ایــن همایش که همزمــان با هفته 
گردشــگری برگزار شــد، تفاهم نامه همکاری 
میــان وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی و وزارت ارتباطــات و فناوری 

اطالعات نیز امضا شد.
موزه هـای  و  تاریخـی  اماکـن  از  اسـتفاده 
ظرفیت هـای  معرفـی  راسـتای  در  »پسـت« 
مشـترک، معرفـی و بهره بـرداری از امکانـات، 

اراضـی و ابنیه هـای تحـت اختیـار »پسـت« 
گردشـگری  فعالیت هـای  انجـام  راسـتای  در 
بـر اسـاس اساسـنامه پسـت و قوانیـن جاری، 
همـکاری در برگـزاری فراخوان هـای مربـوط 
بـه جـذب سـرمایه گذار و مجـری طرح هـای 
رعایـت  بـا  دسـتی  صنایـع   و  گردشـگری 
قوانیـن و مقـررات، حمایت از سـرمایه گذاران 
امنیـت  حفـظ  بـرای  طرح هـا  مجریـان  و 
بـا  مطابـق  پروژه هـا  در  سـرمایه گذاری 
ظرفیت هـای موجـود و در چارچـوب قوانیـن 
و مقـررات از همـکاری و مشـارکت در زمینـه 
و  »پسـت«  ملـی  برنـد  ترویـج  و  معرفـی 
ترویـج  کشـور،  در  میراث فرهنگـی«  »وزارت 
اعـم  میراث فرهنگـی«  »وزارت  ظرفیت هـای 
از رویدادهـای منـدرج در تقویـم رویدادهـای 
و  از طریـق درج تصاویـر  مرتبـط در کشـور 
از  اسـتفاده  طراحـی  در  مربوطـه  اطالعـات 
در  »پسـت«  موزه هـای  و  تاریخـی  اماکـن 
مشـترک،  ظرفیت هـای  معرفـی  راسـتای 
معرفـی و بهره بـرداری از امکانـات، اراضـی و 
ابنیه هـای تحـت اختیار »پسـت« در راسـتای 
اسـاس  بـر  گردشـگری  فعالیت هـای  انجـام 
اساسـنامه پسـت و قوانیـن جـاری، همـکاری 
در برگـزاری فراخوان هـای مربـوط بـه جـذب 
سـرمایه گذار و مجـری طرح هـای گردشـگری 
و صنایـع  دسـتی بـا رعایت قوانیـن و مقررات، 
حمایـت از سـرمایه گذاران و مجریـان طرح ها 
برای حفـظ امنیت سـرمایه گذاری در پروژه ها 
مطابـق بـا ظرفیت های موجـود و در چارچوب 
قوانیـن و مقـررات از همکاری و مشـارکت در 
زمینـه معرفـی و ترویـج برنـد ملـی »پسـت« 
و »وزارت میراث فرهنگـی« در کشـور، ترویـج 
اعـم  میراث فرهنگـی«  »وزارت  ظرفیت هـای 
از رویدادهـای منـدرج در تقویـم رویدادهـای 
تصاویـر  درج  طریـق  از  کشـور  در  مرتبـط 
تمبرهـای  طراحـی  در  مربوطـه  اطالعـات  و 
کشـور بـا رعایـت مقـررات مربوطـه،  همکاری 
در برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی عمومـی و 
ارائـه خدمـات تجـارت  تخصصـی در زمینـه 
الکترونیـک و سـایر مـوارد مـورد نیـاز طرفین 
در صـورت تامیـن منابـع مالی در اسـتفاده از 
بانک هـای اطالعاتـی طرفیـن برحسـب نیـاز 
و توافـق در راسـتای موضـوع تفاهم نامـه در 
برگـزاری همایـش و نمایشـگاه های تخصصی 
معرفـی  بـرای  بین المللـی  رویدادهـای  و 
جملـه  از  طرفیـن  ظرفیت هـای  و  فرصت هـا 

مفـاد ایـن تفاهم نامـه اسـت.

وزیر ارتباطات:

زیرساخت های اینترنت را برای کسب و کارها فعال می کنیم


