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  دولت و تمهیدات آنی براي اربعینحرف روز        ▼

 ین،ماه صفر به وقت کربال فرا رسیده و حال و هواي سفر اربع

 ردهشور و شوق عجیبی در میان عاشقان اباعبداهللا(ع) ایجاد ک

ها در حال آماده ند و خیلیها سفر خود را آغاز کردهاست. خیلی

ان از حسرتی که شدن براي عزیمت به سفر عشق هستند! و ام

ور شدر چشم و دل مشتاقان جامانده زیارت، نهفته است! شوق و 

اي اجتماعی را هقدم زدن در جاده عاشقی فضاي مجازي و شبکه

 ممکن» جاذبه حسین(ع)«و این همه با ت نیز تسخیر کرده اس

  رو است:هاربعین امسال اما با مالحظاتی روب .ده استش

اکثریت عاشقان حسینی براي  داستان کرونا موجب شد تا ـ1

م امسال حج لذامدت دو سال از این سفر معنوي محروم باشند. 

د. کرده انتري از دلدادگان حسینی خود را مهیاي سفر گسترده

همزمان شدن این برنامه با تابستان و تعطیلی مدارس نیز 

ار مشوقی است تا سفرهاي خانوادگی بیش از گذشته شود. در کن

در  ماه روي اربعین امسال در شهریورد که پیادهکره این باید توج

و  انجام می شودتري حال برگزاري است و به واقع در هواي گرم

  تر کرده است.این تغییر زمان شرایط را براي زائران سخت

تر شدن سو و سختطبیعی است که افزایش حجم مسافران از یک

ه کست اتی ویژه اشرایط سفر به واسطه گرماي هوا، نیازمند تمهید

ین دولت سیزدهم (که براي اولین بار مجري برگزاري سفر اربع

طور جدي بیندیشد و براي رفع مشکالت ه است) باید بدان ب

نهایی د. بدون شک دولت عراق به تکنریزي احتمالی برنامه

ها میهمان حسینی نخواهد توانست از پس میزبانی کامل میلیون

  کند.جمهوري اسالمی را طلب می برآید. لذا یاري جدي دولت

یکی از مشکالت پیش آمده در حوزه حمل و نقل زوار  ـ2

هاي رسیده، تهیه بلیط حسینی است. در این میان طبق گزارش

 اي همراه است و افرادبراي مسافران کربال با مشکالت عدیده

ها منتظر باشند تا بلیط حرکت آنها ها در ترمینالمجبورند ساعت

 وجبمد. در این میان گرانی بلیط و چند برابر شدن آن صادر شو

ه شده است. ضمن آنکه تهیه بلیط بائران افزایش نارضایتی ز

هاي مصوب نیز به سختی ممکن است در حالی که همین قیمت

شود. بلیط با چند برابر قیمت در بازار سیاه به وفور یافت می

لیط بیست! و قیمت هاي هوایی نیز بهتر از این ناوضاع در پایانه

کند! سفر با خودروي شخصی نیز با در بازار سیاه بیداد می

ی هاي مرزي همراه شده و این در حالمشکالت فراوانی در استان

د شاست که موج اصلی عزیمت زوار حسینی از فردا آغاز خواهد 

مین تمهیدات الزم توسط دولت بیش از پیش أو ضرورت ت

  ع دولت دولت است.نیازمند اقدامات آنی و قاط

اي است که روح آزادگی و پندهتکربال قلب  اینکهسخن آخر 

ت خواهی و شرافت و انسانیت را در طول تاریخ حیات بخشیده اسعدالت

راي بها زائر حسینی به کشور آثار و برکات ارزشمندي و بازگشت میلیون

الی م ینهجامعه ایرانی به همراه خواهد داشت که با میلیاردها ریال هز

  )يدیسع يقابل کسب نخواهد بود. (مهد

  

  

 

 

 

 
  

  ها!ستیونیصه يسخنگو ایکل  ریمد           گزارش روز  ▼

زمان سا نیدهد که اینشان م ریدر چند سال اخ یاتم يانرژ یلمللاینکل آژانس ب ریمد رفتار

فائل را تیریمدکه در دوران  يظوریداشته است.  یاسیبرخالف منشور و اساسنامه خود، رفتار س

مت به س یسازمان فن کیو و از  ییگرااز تخصص یاتم يانرژ یالمللینآژانس ب ،یگروس

  نبه رفته است.جاکیو  یاسیس ياهيریگموضع

آژانس  يهاتیعالبه روند کار و ف یدر گزارش »نیادیالم«شبکه  ینترنتیا گاهی: پايخبر ياههگزار

 به یوابستگ ،يکاریاسیها در عملکرد آن را سچالش نیترمهماشاره کرده و  یاتم يانرژ یالمللنیب

 زارشگ نیاخود برشمرده است.  یفن يهایدرست در بررس ریو انحراف از مس یجهان يهاقدرت

عش از طالاو عدم  یاتم ينظارت سازمان انرژ رهیاز دا یستیونیصه میبه خارج بودن رژ نیهمچن

اکثم «. نهاد است نیادوگانه  يکه نشانگر استانداردها کندیاشاره م ویآوتل ياهسته يهاتیفعال

ت به تفاو اشارهدر  ن،یادیلماوگو با شبکه نگار و کارشناس مسائل اروپا، در گفتروزنامه »مانیسل

 فعردر مذاکرات  یاتم يانرژ یالمللنیآژانس ب رکلیمد »یرافائل گروس«ها و مواضع لحن صحبت

س آژان رکلیمد يهالحن صحبت«کرد:  حیتصر ن،یاوکرا ایزاپروژ هروگایو ن رانیا يهامیتحر

 یسایس از ستر حنل نیا لیاست؛ و دل کیپلماتید یلحن ا،یزاپروژ روگاهیدرباره ن یاتم یالمللنیب

ثل م دیبان یاتم يدارد؛ آژانس انرژ یخیتار ياآژانس است که سابقه يهایدگیروند رس شدن

  ».باشد یفن يصرفا  عملکرد دیعملکرد و نقش آن با دیغرب عمل کند، بلکه با سیپل

 یلمللانیکل آژانس ب ریمد ،ياامه هستهنتوافق يای: در طول روند مذاکرات احیلیتحل گزاره

 يره جمهوب کایدر کنار آمر یاسیس يهايریگعداشته است که با موض یهمواره سع یاتم يانرژ

 انریا یماسال ياست که جمهور یدر حال رانیکل به ا ریمد یزن. اتهاماوردیفشار ب رانیا یاسالم

نداشته  ياهسته زیمآصلح يهاتیدر فعال یانحراف چگونهیخود آژانس ه هیدیأیبار ت 15 طبق

ف در نحراارا متهم به  رانیاس ایبیبا شبکه پ يادر مصاحبه یحال رافائل گروس نیاست. با ا

 یالمللنینس بو منافع آژا گاهیجا يدهد وینشان مموضوع  نیکند که ایم ياههست يهالیتفعا

 میرژ ينگوبه عنوان سخ يو شتریکرده است و ب یستیونیصه میاهداف رژ یقربان را یاتم يانرژ

بت ژانس نسانه آآورد. رفتار دوگیموساد را به زبان م یواقع ریاطالعات نادرست و غ ،یستیونیصه

 یالمللنین بازماس گاهیجا ،یستیونیصه میرژ ياهسته يهاخانهو زارد نیاوکرا ایزاپروژ روگاهیبه ن

ازمان س کی به ،یو فن یتخصص گاهیان از جامساز نیشدت تنزل داده است و اه را ب یاتم يانرژ

  )ی(اکبر معصومجانبدار سوق داده است. 

  ينماد خودباور یمانیسل دیشناور شه       خبر ویژه             ▼

ا سطح ب زیربدنه شناساگ يدارا ،به آب انداخته شد روزیکه د یمانیسل دیشه یرزم یگشت شناور

انواع  يجراو ا يانوردیدر تیقابل ،یاست که با توجه به نوع طراح نییپا اریبس يمقطع رادار

 تیز قابلاخود  هم اندازه يشناور به نسبت شناورها نیکند. ایدور را فراهم م يهادر آب اتیعمل

متنوع  يهاکیتاکت يبرخوردار است که در اجرا يکمتر اریو شعاع چرخش بسباالتر  اریبس انورم

ست برخا وحمل و نشست  تیرود. قابلیو مهم به شمار م تیحائز اهم اریبس يو پدافند يآفند

 اد عمودپهپ و یتندرو تهاجم يانواع شناورها يریگو از آب ياندازحمل و به آب ،ییایبالگرد در

 و یاطارتب زاتیو تجه یخود حفاظت یبوم يهااز سامانه يمندبهره ،يانوردیدر نیح ازپرو

ه بت که اس یمانیسل دیشه یرزم یشناور گشت يهایژگیو گریو مدرن از د شرفتهیپ یمخابرات

زه ر حودشناور  نیو ساخته شده است. ا یکشورمان طراح یدست توانمند جوانان نخبه انقالب

به  مجهز ییو هوا یرسطحیز یسطح يهداف و ترددهاا شیو پا ییشناسا و یاشراف اطالعات

  ست.ا کیونو جنگ الکتر یو مخابرات يشنود رادار يکشف و آشکارساز يهاسامانه نیترشرفتهیپ



 

    

   اخبار ▼

  هاصهیونیست برمال شدن بلوف بزرگ سالروز

ال که در زندان جلبوع در شم ینیفلسط يبود که شش تن از اسرا يروز نیگذشته در چن سال

 يزندان فرار کرده و برا نیتونل از ا کیبودند توانستند با کندن  یزندان یاشغال يهانیسرزم

 نیال ببرند. اؤس ریرا ز یتیو امن یکیزیدر حوزه حفاظت ف هاستیونینداشته صه يآبرو شهیهم

از  یکیساخته شد و  یستیونیصه میرژ يبرا هايرلندیا لهیو به وس 2004سال  رزندان د

 ینیفلسط ياست که در آن اسرا یتیاشغالگران مهاجر چندمل اریدراخت يهازندان نیترممستحک

اند، را کرده افتیدر میرژ نیا يدادگاهایابد از ب يهاآنها حبس شتریو ب نیکه احکام سنگ

زندان  نیا تیمحروم هستند. ظرف زیحقوق خود ن نیترییاز ابتدا ياریسکرده و از ب ينگهدار

فقط ادعا هستند و اگر مقابل  هاستیونیاز آن نشان داد که صه هاینینفر بود، اما فرار فلسط 600

هستند  يزیاز آن چ ترفیشکننده و ضع اریبس دیکن دایو راهش را پ دیو مقاومت کن دیستیآنها با

  .دهندیاز خودشان نشان م و دیکنیکه فکر م

  شوندیم یها قدرت نظامیمنی

 یدر استان ساحل منی یمردم يرهایتوسط ارتش و ن یبزرگ یشنبه هفته گذشته، رژه نظامجپن

شود برگزار یمحسوب م يدر برابر دشمن سعود منیمردم  یستادگیکه نماد مقاومت و ا دهیالحد

موشک خاص بود؛  کیاز  ییخود رونما ریاخ یدر رژه نظام منیبزرگ ارتش  شگفتیشد. اما 

کشور مجهز به  3تنها  ایدن ینظام يهاقدرت یتمام انی. در م1فالق یشتک ضد کیموشک بالست

ارتش  ،يالدیم 2000بار در دهه  نیهستند؛ نخست کیبالست يهااز موشک ینسخه ضد کشت

 يکرد. جمهور ییرونما لومتریک 1700حدود  يرا با برد Df-21 یموشک ضد کشت نیچ

ضد  کیاز موشک بالست ییبا رونما ،یمسش 80 ههبود که در د يکشور نیدوم رانیا یاسالم

 یضد کشت کیموشک بالست يفناور يدارا يفارس، به جمع محدود کشورهاجیخل یکشت

  شوند.یم لیحوزه تبد نیدر ا ایقدرت دن نیبه سوم میها در اوج تحریمنیو حاال  وستیپ

  يبورل و پاسخ مرند يادعا

توافق کمتر  يمن برا ینیخوشب« ه است:گفتاروپا اعالم  هیاتحاد یخارج استیمسئول س بورل

من همچنان در حال  است. ییدر حال انحراف و نه همگرا رانیا يا. مذاکرات هستهتشده اس

باره  نیدر ا يکمتر نانیهستم. امروز من اطم رانیا ياکنندگان توافق هستهوگو با مشارکتگفت

کننده مذاکره میمشاور ت يمد مرندمح ».دیبه سرانجام خواهد رس رانیا ياهدارم که توافق هست

مذاکرات  لیرفته که دل ادشیو  کاستیبورل متحد آمر« :در واکنش به اظهارات بورل گفت رانیا

را هدف  رانیشهروندان ا يفشار حداکثر ياهمیاست که غرب برجام را نقض کرد و با تحر نیا

 يخالءها ایابهامات  رانیکرد. ایطور کامل به تعهدات عمل م به رانیکه ا یوقت یگرفت حت

  »کند.یم لیاروپا تحم هیها را به اتحادنهیدارد هز کای. آمرردیپذیرا نم )متن توافق(در  یقانون

  ایفرنیدر کال انتیطرح ص بیتصو

» کرد دییسن مناسب را تأ یقانون طراح ایفرنیکال التیمجلس ا« نکهیبا اعالم ا یسیبانیس

طور منظم و فعال خطرات محصوالت و تا به کندیرا ملزم م نیآنال يهاپلتفرم حهیال نیا :نوشت

هدفمند) در نظر  غاتیو تبل هاتمی(از جمله الگور یسن قانون ریافراد ز يرا برا شانیهاسیسرو

دولت فدرال  ای گرید يهاالتیمشابه در ا یاقدامات يبرا ییربنایاحتماال  ز ایفرنی. قانون کالرندیبگ

 شانيهاسیشود تا آنها سرو لیها تبدپلتفرم يبرا یممکن است به مشوق یحت ای کندیفراهم م

 يکه مخالف قانونمند کردن فضا يافراد ای انیجر دید دیدهند. حال با رییرا تغ کایدر سراسر آمر

  خواهند داشت. کایدر آمر یالتیا یقانون نیدر برابر ا یدر داخل بودند چه واکنش يمجاز

  در منطقه یافکنهها و تفرقستیونیصه

 يهاملت نیا در تفرقه بهتسیونیاز نقش صه یجانیآذربا لگریخ و تحلمور یعاکف نق يافشاگر

بزرگ از  جانیآذربا دهیمعتقد است ا یقابل تأمل روز گذشته بود. عاکف نق يمنطقه از خبرها

! شودیم یبانیپشت لیو اسرائ کایبزرگ مطرح شده و در حال حاضر توسط آمر يهاقدرت يسو

 تی(سازمان اطالعات و امن »بگك«ارمنستان بزرگ توسط  دهیبزرگ مثل ا جانیاآذرب دهیا

دو کشور شده است. او  نیدر ا ینشدنمشکالت تمام جادیسابق) مطرح شد و باعث ا يشورو

اعمال فشار بر  يبرا لیو اسرائ کایبزرگ در حال حاضر توسط آمر جانیمعتقد است که پروژه آذربا

  شود.یم یبانیپشت ن،رایا
  

  اخبار کوتاه ▼

منتشر شده از  یرسم يهاداده /رکورد زد هیتورم ترک نرخ ◄

که تورم ساالنه در ماه اوت در  دهدینشان م هیدولت ترک يسو

 نیدر ا يدیدرصد گذشته و رکورد جد 80کشور از مرز  نیا

است. آنکارا اعالم کرد نرخ  دهیبه ثبت رس 1998از سال  نهیزم

 دهیدرصد رس 21/80 هب يالدیم ساالنه در ماه گذشته متور

  رصد بود.د 6/79 ه،یرقم در ماه قبل از آن، ژوئ نیاست. ا

 میارتش رژ /هاستیونیبه سبک صه یخبرنگارکش ◄

خبرنگار شبکه » ابوعاقله نیریش«شده  یمدع یستیونیصه

به شهادت  صهیونیستسرباز  کی »یگلوله اشتباه«با  رهیالجز

خبرنگار  45اند که شهادت ها نگفتهتسیونیت. صهاس دهیرس

حذف  ایخاطر خطا بوده ه هم ب 2000از سال  گرید ینیفلسط

  برنگاران؟خ يتعمد

عضو اوپک  يهاکشور /نفت اوپک پالس دیتول کاهش ◄

به تعادل در بازارها، در بحبوحه  یابیپالس به منظور دست

در  يقتصادا یرکود احتمال لیاز کاهش تقاضا به دل ینگران

هزار  100نفت را در ماه اکتبر به  دیجهان، توافق کردند تول

 يقاضادرصد ت 1/0 تعداد تنها نیبشکه در روز کاهش دهند. ا

  است. یجهان

 ییو دارا يامور اقتصاد ریوز ،يخاندوز /دولت ینیاربع وام ◄

 افتیدر ياند برااز مرز خارج شده ینیکه زم یاعالم کرد زائران

ها و به حضور در بانک يازین ساله کیا اقساط ب یالتیتسه

در سامانه سماح  دیآوردن ضامن نخواهند داشت و صرفا با

  .دکنن دأییت زیدرخواست وام خود را ن

معاون اول  يریجهانگ /یجانیارز الر ای يریجهانگ ارز ◄

 4200 متیق نییهنوز هم معتقدم تع :دیگویدولت قبل م

که  یجانیالر يآقا یبود. زمان یدرست میدالر تصم يبرا یتومان

 200هزار و  4 متیداشتند که ق شنهادیمجلس بودند، پ سیرئ

  !تومان ثابت بماند و سران موافقت کردند

از  يریتصو ییکایکاربر آمریک  /قایآفر يصحرا ای کایآمر ◄

 کنمیفکر نم«آب شهر جکسون گذاشته و نوشته  تیوضع

اواهو در  ای گانیشیم ت،نیفل ای یپیسیسیمردم در جکسون، م

 نیکره زم يکشور رو نیاحساس کنند که در ثروتمندتر ییهاوا

  »کنند.یم یزندگ

 ریدب انیونسیمسعود  /از موج هفتم کرونا رانیا عبور ◄

مقابله با  يکشور یعلم تهیو پژوهش کم يولوژیدمیاپ تهیکم

مشاهده  يماریبراساس آنچه در روند ب« :فتگ 19یدـکوو

را در کشور پشت سر  19ـدیوج هفتم کووم م،یکنیم

  ».میاگذاشته

پس از توقف ارسال گاز  /سقوط کرد ورویقطع شد  گاز ◄

 دیدر مورد تشد هایبه اروپا که نگران یاز خط لوله اصل هیروس

 99/0 ریبه ز ورویکرد، ارزش  دیدر منطقه را تشد يبحران انرژ

  .دیرس ریال اخس20حد خود در  نیترنییدالر سقوط کرد و به پا

 اتیاحمد مسعود از جزئ /طالبان! نهیمسعود در کاب احمد ◄

خبر داد و گفت که  رانیخارجه طالبان در ا ریخود با وز دارید

در  یسمت افتیدر شنهادیپ يبه و یمتق دارید نیا انیدر جر

  را رد کرده است. شنهادیپ نیدولت طالبان را داده است و او ا

 


