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

تاج گل ایرانی
جشنواره گل ژاپنی!

روند کار اورژانس های پرازدحام دولتی 
معکوس است؛

اول پذیرش، بعد درمان!

طی سه  دهه و به نام خصوصی سازی
 انجام شد

خالص شدن دولت 
از شر شرکت های 

ورشکسته

آدرنالين 12

شهرنوشت 6

چرتکه 3

همين صفحه

رهبر انقالب:

یکسان سازی قبور شهدا 
کار غلطی است

جهان 5

مال برادر به مذاکره می رود؛

موسس طالبان یا
 ناجی افغانستان؟
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سياست 2

 ماه هاست که پول ونزوئال بی ارزش تر 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 
هفته ای است که تمام آن خبرهای شوکه کننده درباره 
اقتصاد ونزوئال، جای خود را به خبرهای بحران سیاسی 
داده است. بحران در این ونیز کوچک تا جایی پیش رفته 
که بسیاری پیش بینی می کنند دولت ونزوئال به زودی 
به سرنوشت پول این کشور دچار خواهد شد. اگر چنین 
شود تکلیف سرمایه های اقتصادی و سیاسی متحدانی 
چون ایران در ونزوئال چه خواهد بود؟ آخرین باری که 
ونزوئال تا این حد به تیتر اخبار سیاسی رسانه های ایران 
آمده بود، سال 2013 میالدی، وقتی بود که چاوز بر اثر 
سرطان روده درگذشــت. البته آن موقع سوژه اصلی 
ونزوئال نبود، بلکه حضور جنجالــی احمدی نژاد در 
مراسم خاکســپاری چاوز بود درحالی که مادر چاوز 

را دلداری می داد، پسرش را شهید می خواند و طی...

تکلیفایرانباونزوئالیبحرانزده؛

یشی  ند م ا حز
ودربایستی  ر یا 

با مادورو؟

رهبــر انقالب اســالمی گفتنــد: یکی از 
کارهای بدی که بعضــی از مدیران گلزارهای 
شــهدا انجــام می دهنــد، ایــن کار غلــط 

یکسان سازی قبور شهدا است.
به گزارش ایسنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای 
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 می دهند، یکسان ســازی 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 ]عالمت ها[ را صاف کنیــم، به خیال 
اینکه می خواهیم زیباســازی کنیم. زیبایی 
هر جایی و هر چیزی به َحَسب خودش است؛ 
زیبایی انسان، زیبایی باغ، زیبایی قبرستان، 
 زیبایی هر چیزی را باید به َحَســب خودش 

محاسبه کنیم.
در آســتانه دهه فجر و چهلمین ســالروز 
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای 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 آیت اهلل بهشتی، رجایی، باهنر و 
شهدای حادثه هفتم تیر، علّو 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 13۶۶ حضور 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 انقــالب هم چنین صبــح دیروز بر 
مزار شهدای عملیات جنایت بار منافقین در 
سال 13۶1 موسوم به »عملیات مهندسی« 

حضور یافتند.

زاینده رود نزدیک به 2 ســال، سه شنبه شب 
از شــوق حضور آب آرام آرمید و تا نیمه های شب 
ســفره های آبی اش را برای مهمانانش از اهالی و 

گردشگران گسترانیده است.
به گزارش ایرنا، شــهر اصفهان به خاطر جاری 
شدن آب زاینده رود در 24 ساعت گذشته صفای 
خاصی دارد و از طراوت جوشش آبی این رود امید، 

مردم نغمه ها می سرایند و شاد هستند.
آری قصه زیبای رویش و زایش دوباره زاینده رود 
شروع شد. مخاطبان هر روز از بامداد تا پاسی از شب 
در کنار این بستر آبی زیبا به زمزمه های دلنواز آن 

گوش جان می سپارند.
میهمانان پروازی هم از گوشــه و کنار کشور با 
بال های سفید و ســیاه و رنگی خود فرا رسیده  و بر 

خوان گسترده زاینده رود ساکن شده اند.
اصفهان زیبا شده است، همانند گذشته های 
دور، زمانی که همیشه بستر آبی زاینده رود تمام غم و 
غصه های مردم این دیار را می زدود و به همین لحاظ 

آنها به خوش سخنی معروف شده اند.
مردمی که در زیر پل های زیبــا و تاریخی این 
خطه ســی و ســه چل و خواجو با موسیقی آب 

ترانه های زیبا می سرودند و سال های عمر خود را 
با این لذت سپری می کردند.

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 

هم خوشحالم و هم غمگین.
وی، خوشــحالی خود را برای شــادی مردم 
و بازگشــت ســرزندگی به این دیار ذکر کرد و بر 

ماندگاری موقت این شادی غمگین بود.
این شــهروند اصفهانی با برشمردن خاطرات 
بسیار زیبای خود از زاینده رود گفت: این شهر متعلق 
به تمام مردم دنیاست و تمام گردشگران خارجی و 
داخلی بستر آبی همیشــه جاری زاینده رود را از 

گذشته در خاطر دارند.
وی از مسووالن خواســت که چشم نظری به 
حال این یادگار دوران گذشته و تنها مایه شادی و 
نشاط مردم این دیار بکنند و این جریان آبی زیبا را از 

اصفهان دریغ نکنند.
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 رسانه ها درخواســت کرد تا به مسئوالن 
 بگوینــد تدبیر کنند تــا زاینده رود زنــده بماند.

وی یادآور شد: اصفهان شــهر مناره ها و ارگ ها و 
اماکن تاریخی اش کم نظیر اســت و جاری بودن 
 آب در زاینده رود اهمیت آن را دو چندان می کند.

وی ترافیک و آلودگی هوای را از دیگر مشــکالت 
این کالنشهر برشمرد و تاکید کرد: باید برای رفع 
این مشکالت به ویژه آب زاینده رود تدابیر ویژه ای 

بیاندیشند.
در همیــن زمان به یک گردشــگری خارجی 
برخورد کردیم و از او خواستیم خودش را معرفی 
کند فقط همین را فهمیدیم که از اهالی آلمان است 
و شوق جاری شدن آب در زاینده رود را با لبخندش 

به ما پاسخ داد.
به گزارش ایرنا، تصمیم به افزایش خروجی سد و 
بازگشایی زاینده  رود در جلسه شنبه گذشته کمیته 
15 نفره متشــکل از مدیران آب منطقه ای، جهاد 
کشاورزی و صنف کشاورزی پس از درخواست های 
مکرر صنف کشاورزان و تجمع های متعدد به دلیل 

ماه ها خشکی این رود و عدم کشت و کار اتخاذ شد.

خبر

رهبر انقالب:

یکسان سازی قبور شهدا کار غلطی است

خواب آرام زاینده رود از شوق حضور آب

ماجرای اعتراضات کارگران هفت تپه، بار دیگر 
اعتراض به خصوصی ســازی صنایع و بنگاه ها را به 
موضوعی مطرح در اقتصاد کشــور تبدیل کرد. به 
نحوی که همه جریان های سیاسی، روشنفکری 
و نحله های اقتصادی ناچار به موضع گیری در این 

خصوص و تبیین و تشریح دیدگاه خود شدند. ..


