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مال برادر به مذاکره میرود؛

موسس طالبان یا
ناجی افغانستان؟

یکسانسازی قبور شهدا
کار غلطی است

جهان 5

همین صفحه

طی سه دهه و به نام خصوصیسازی
انجام شد

تکلیف  ایران با ونزوئالی بحرانزده؛

حز ماندیشی
یا رودربایستی
با مادورو؟

خالص شدن دولت
ازشرشرکتهای
ورشکسته
ماجرای اعتراضات کارگران هفت تپه ،بار دیگر
اعتراض به خصوصیســازی صنایع و بنگاهها را به
موضوعی مطرح در اقتصاد کشــور تبدیل کرد .به
نحوی که همه جریانهای سیاسی ،روشنفکری
و نحلههای اقتصادی ناچار به موضعگیری در این
خصوصوتبیینوتشریحدیدگاهخودشدند...

ماههاست که پول ونزوئال بیارزشتر از یک برگ
دستمال کاغذی شده است .تابستان امسال که پول
ایران در سراشــیبی افتاده بود ،بولیوار ونزوئال دیگر
سراشیبی را طی کرده و از نفس افتاده بود .حاال اما دو
هفتهایاستکهتمامآنخبرهایشوکهکنندهدرباره
اقتصادونزوئال،جایخودرابهخبرهایبحرانسیاسی
دادهاست.بحراندراینونیزکوچکتاجاییپیشرفته
کهبسیاریپیشبینیمیکننددولتونزوئالبهزودی
بهسرنوشتپولاینکشوردچارخواهدشد.اگرچنین
شودتکلیفسرمایههایاقتصادیوسیاسیمتحدانی
چون ایران در ونزوئال چه خواهد بود؟ آخرین باری که
ونزوئالتااینحدبهتیتراخبارسیاسیرسانههایایران
آمدهبود،سال 2013میالدی،وقتیبودکهچاوزبراثر
سرطان روده درگذشــت .البته آن موقع سوژه اصلی
ونزوئال نبود ،بلکه حضور جنجالــی احمدینژاد در
مراسم خاکســپاری چاوز بود درحالی که مادر چاوز
رادلداریمیداد،پسرشراشهیدمیخواندوطی...

چرتکه 3

یک روز بعد از تحقیر تیم ملی در آسیا
بازار استقبال از تیم بازنده داغ بود

تاجگلایرانی

جشنوارهگلژاپنی!
آدرنالین 12

روند کار اورژانسهای پرازدحام دولتی
معکوس است؛

اولپذیرش،بعددرمان!

سیاست 2

شهرنوشت 6

خبر

رهبر انقالب:

یکسانسازی قبور شهدا کار غلطی است
رهبــر انقالب اســامی گفتنــد :یکی از
کارهای بدی که بعضــی از مدیران گلزارهای
شــهدا انجــام میدهنــد ،ایــن کار غلــط
یکسانسازی قبور شهدا است.
به گزارش ایسنا ،حضرت آیتاهلل خامنهای
صبح دیــروز پــس از زیارت مزار شــهدای
بهشــت زهرای تهران با بیان این که «یکی از
کارهای بدی که بعضــی از مدیران گلزارهای
شــهدا انجام میدهند ،یکسانســازی قبور
شهدا اســت» افزودند :این [جا] خوب است؛
همین درســت اســت ،بیایند صاحبان این
شهدا ،پدرانشان ،مادرانشــان ،فرزندانشان،
همسرانشان ،عالمتی داشته باشند ،عکسی
داشته باشــند ،این خوب اســت .این شکل،

شــکل طبیعی اســت .هیچ لزومی ندارد که
ما ایــن [عالمتها] را صاف کنیــم ،به خیال
اینکه میخواهیم زیباســازی کنیم .زیبایی
هر جایی و هر چیزی به حَ سَ ب خودش است؛
زیبایی انسان ،زیبایی باغ ،زیبایی قبرستان،
زیبایی هر چیزی را باید به حَ سَ ــب خودش
محاسبه کنیم.
در آســتانه دهه فجر و چهلمین ســالروز
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ،حضرت
آیتاهلل خامنهای صبح دیروز در مرقد مطهر
امام خمینــی (ره) بنیانگــذار کبیر انقالب
اسالمی حضور یافتند و با قرائت نماز و قرآن،
یاد آن عزیز سفر کرده را گرامی داشتند.
رهبر انقالب اسالمی همچنین با حضور بر

مزار شهیدان آیتاهلل بهشتی ،رجایی ،باهنر و
شهدای حادثه هفتم تیر ،عل ّو درجات آنان را از
درگاه خداوند متعال مسألت کردند.
ایشان ســپس در گلزار شــهیدان انقالب
اسالمی ،دفاع مقدس ،شهیدان مدافع حرم و
شهدای حج سال  ۱۳۶۶حضور یافتند و با درود
به ارواح پاک مجاهدان راه حق ،برای استمرار
نزول رحمت و نصرت الهی بر ملت بزرگ ایران
در آستانه ورود به دهه پنجم انقالب اسالمی،
دعا کردند.
رهبر انقــاب همچنین صبــح دیروز بر
مزار شهدای عملیات جنایتبار منافقین در
سال  ۱۳۶۱موسوم به «عملیات مهندسی»
حضور یافتند.

خواب آرام زایندهرود از شوق حضور آب

زایندهرود نزدیک به  2ســال ،سهشنبه شب
از شــوق حضور آب آرام آرمید و تا نیمههای شب
ســفرههای آبیاش را برای مهمانانش از اهالی و
گردشگرانگسترانیدهاست.
به گزارش ایرنا ،شــهر اصفهان به خاطر جاری
شدن آب زاینده رود در  24ساعت گذشته صفای
خاصی دارد و از طراوت جوشش آبی این رود امید،
مردمنغمههامیسرایندوشادهستند.
آریقصهزیبایرویشوزایشدوبارهزایندهرود
شروعشد.مخاطبانهرروزازبامدادتاپاسیازشب
در کنار این بستر آبی زیبا به زمزمههای دلنواز آن
گوشجانمیسپارند.
میهمانانپروازی هم از گوشــه و کنار کشور با
بالهای سفید و ســیاه و رنگی خود فرا رسیده و بر
خوانگستردهزایندهرودساکنشدهاند.
اصفهان زیبا شده است ،همانند گذشتههای
دور،زمانیکههمیشهبسترآبیزایندهرودتمامغمو
غصههایمردمایندیاررامیزدودوبههمینلحاظ
آنهابهخوشسخنیمعروفشدهاند.
مردمی که در زیر پلهای زیبــا و تاریخی این
خطه ســی و ســه چل و خواجو با موسیقی آب

ترانههای زیبا میسرودند و سالهای عمر خود را
بااینلذتسپریمیکردند.
علی براتی ،شهروندی که هفت دهه از زندگی
خود را سپری کرده و بیشــتر عصرها را در زیر پل
خواجو در کنار دوســتانش با آوازخوانی گذرانده
است به ایرنا گفت :از جاری شدن این رحمت الهی
همخوشحالموهمغمگین.
وی ،خوشــحالی خود را برای شــادی مردم
و بازگشــت ســرزندگی به این دیار ذکر کرد و بر
ماندگاریموقتاینشادیغمگینبود.
این شــهروند اصفهانی با برشمردن خاطرات
بسیارزیبایخوداززایندهرودگفت:اینشهرمتعلق
به تمام مردم دنیاست و تمام گردشگران خارجی و
داخلی بستر آبی همیشــه جاری زاینده رود را از
گذشتهدرخاطردارند.
وی از مسووالن خواســت که چشم نظری به
حال این یادگار دوران گذشته و تنها مایه شادی و
نشاطمردمایندیاربکنندواینجریانآبیزیبارااز
اصفهاندریغنکنند.
رضا حسنی مقدم ،گردشــگری مشهدی که
در کنار پل خواجو به همــراه فرزاندانش از جاری

شدن آب زاینده رود خوشــحال بود در گفت و گو
با ایرنا از رسانهها درخواســت کرد تا به مسئوالن
بگوینــد تدبیر کنند تــا زایندهرود زنــده بماند.
وی یادآور شد :اصفهان شــهر منارهها و ارگها و
اماکن تاریخیاش کمنظیر اســت و جاری بودن
آب در زایندهرود اهمیت آن را دو چندان میکند.
وی ترافیک و آلودگی هوای را از دیگر مشــکالت
این کالنشهر برشمرد و تاکید کرد :باید برای رفع
این مشکالت به ویژه آب زایندهرود تدابیر ویژهای
بیاندیشند.
در همیــن زمان به یک گردشــگری خارجی
برخورد کردیم و از او خواستیم خودش را معرفی
کندفقطهمینرافهمیدیمکهازاهالیآلماناست
و شوق جاری شدن آب در زایندهرود را با لبخندش
بهماپاسخداد.
بهگزارشایرنا،تصمیمبهافزایشخروجیسدو
بازگشاییزایندهروددرجلسهشنبهگذشتهکمیته
 15نفره متشــکل از مدیران آب منطقهای ،جهاد
کشاورزیوصنفکشاورزیپسازدرخواستهای
مکررصنفکشاورزانوتجمعهایمتعددبهدلیل
ماههاخشکیاینرودوعدمکشتوکاراتخاذشد.

