
چهارمین سالگرد درگذشت 
آیت  اهلل هاشمی رفسنجانی

کبر  چهارمیــن ســالگرد درگذشــت آیــت  اهلل ا
هاشــمی  رفســنجانی امــروز در تهــران برگــزار 
می شــود. این مراســم روز پنجشــنبه هجدهم 
دی از ســاعت 18 بــا ســخنرانی سیدحســن 
خمینــی در مرقــد بنیانگــذار انقــالب اســالمی 
و در جــوار مــزار آیــت  اهلل هاشــمی رفســنجانی 
با حضــور خانــواده و مدعوان برگزار می شــود. 
عمــوم  بــرای  محدودیت هــا  بــه  توجــه  بــا 
عالقه منــدان در فضــای مجــازی بــه صــورت 
کبر هاشمی رفسنجانی  زنده پخش می شود.ا
در تاریخ سوم شهریور 1313 در روستای نوق 
بهرمــان شهرســتان رفســنجان به دنیــا آمد و 
در تاریــخ نوزدهــم دی 13۹۵ در شــهر تهــران 
روحانــی،  رفســنجانی  هاشــمی  درگذشــت. 
مفســر قــرآن و سیاســتمدار ایرانــی بــود کــه به 
عنــوان یکــی از پرنفوذتریــن شــخصیت های 
سیاسی جمهوری اســالمی شناخته می شد. 
او از بیســت وپنجم مــرداد 13۶8 تــا دوازدهــم 
رئیس جمهــوری  چهارمیــن   13۷۶ مــرداد 
ایران بــود. پیــش از آن او اولین رئیس مجلس 
شــورای اســالمی از ســال 13۵۹ تــا 13۶8 بود. 
در طــول جنــگ ایــران و عــراق رفســنجانی به 
عنــوان نماینــده امام خمینــی )ره( در شــورای 
عالی دفاع عمال فرماندهی نیرو های مســلح 
را بر عهده داشت. رفسنجانی از سال 13۶8 تا 
زمان مرگ ریاست مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام را بــر عهــده داشــت. او در همــه ادوار 
مجلــس خبــرگان رهبــری نمایندگــی اســتان 
تهــران را بــر عهــده داشــت و از 138۶ تــا 13۹۰ 
دومیــن رئیس ایــن مجلس بــود. رفســنجانی 
همچنین رئیس هیأت موسس و هیأت امنای 
عالــی  بود.شــورای  اســالمی  آزاد  دانشــگاه 
دفاع یا به اصطالح »اتــاق فرمان جنگ« مرکز 
تصمیم گیری های کالن درباره نحوه مقابله با 
متجاوزان بود، تصمیماتی که خروجی نهایی 
آن پیروزی افتخارآفرین کشورمان و شکست 
پایــان  خفت بــار صــدام و هم پیمانانــش در 

جنگ هشت ساله بود. 
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]شــهروند[ مراســم تجلیــل از روحانیون 
جهادگر قرارگاه معنویت و سامت با حضور 
معــزی،  والمســلمین  حجت االســام 
نماینــده رهبر معظم انقــاب در جمعیت 
هــال  احمــر برگزار شــد. بــه گــزارش پایگاه 
اطاع رســانی حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه 
در جمعیــت هــال  احمــر در ایــن مراســم 
نماینــده رهبــر معظــم انقــاب از خدمات 
ارایه شــده روحانیــون و طــاب  جهادگر در 

مقابله با ویروس کرونا قدردانی کرد.

تفاوت نگاه خیرخواهانه در ایران اسالمی و غرب
از دیــدگاه نماینــده رهبــر معظــم انقــاب در جمعیت هــال  احمــر تفــاوت کار خیر 
در ایــران و غــرب ایــن اســت که کار خیــر در ایــران با نیــت قرب الهــی انجام می شــود. 
حجت االسام  والمسلمین معزی در تبیین این نگاه خاطرنشان کرد: »تفاوت هال 
 احمر با صلیب سرخ ها در نیت است. در کار خیر برای رضای خدا کار می کنیم، به تعبیر 
آیت اهلل جوادی آملی امتیاز هال  احمر ایران با سایر صلیب سرخ ها همین خلوص در 
نیت است.«حجت االسام والمسلمین معزی در بخش دیگری از سخنان خود رمز 
کید کرد: »البته باید خدمت  ماندگاری خدمت به مردم را اخاص در عمل عنوان و تأ
گر  گر بــرای خدا عمل کنیم ماندگار خواهد شــد. اما ا که ا به مردم خالصانه باشــد چرا

دنبال نام و نشــان باشــیم عمل مــا از بین 
خواهــد رفــت . در تاریــخ بســیاری آمدند و 
به دنبال این موارد بودند و از تاریخ حذف 

شدند.«

قدردانی از مدافعان سالمت
حجت االســام والمســلمین معــزی در 
ادامــه ســخنان خــود بــه روزهای ســخت 
کــرد. او در ایــن بخــش از  کرونایــی اشــاره 
ســخنان خــود یــاد برخــی از روحانیــون 
سرشناسی را که در  ســال اخیر بر اثر کرونا جان خود را از دست  داده اند، گرامی داشت 
و افزود: »در طول یک سال گذشــته من از نزدیک در جریان خدمت رسانی مدافعان 
حوزه سامت بوده ام. پرستاران در خط مقدم مبارزه با کرونا قرار گرفتند و برای نجات 
کارانه تاش کردند. صبر و مجاهدت آنان که برگرفته از اسوه  جان همنوعان خود فدا

کبر و مجاهدت حقیقی است.« صبر و بردباری حضرت زینب )س( بوده، جهاد ا
در این مراسم برخی از طاب و روحانیون به بیان خاطراتی از عملکرد جهادی خود 
در طول این مدت پرداختند. قرارگاه سامت معنوی با چهار هدف کمک به سامت 
کــز درمانی و ایجــاد نشــاط، تاش بــرای کمک به  جامعه، کمــک بــه بیمــاران در مرا
خانواده های بیماران و متوفیان جهت روحیه دادن به آنها و همچنین حفظ حرمت 

مومنان متوفی با انجام مراحل شرعی کفن و دفن تشکیل شده است.

]شهروند[ رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان اینکه 
کســن کرونــا اقدامــات خوبی  برای خرید و ســاخت وا
کید کرد:   »دولت و ستاد ملی مصمم به  انجام شده، تأ
مهار این ویروس هستند، ولی وظیفه اصلی و بزرگ تر 
برعهده مردم اســت کــه باید پروتکل های بهداشــتی 
را رعایت کنند.«  »محمود واعظی«  در حاشــیه دولت 
درباره ویروس کرونای انگلیسی و اینکه محدودیت ها 
بیشتر می شود، گفت: »به محض اینکه انگلیس اعام 
کرد یــک ویــروس جهش یافتــه در بین بیماران شــان 
کشــف کردنــد، نخســتین اقــدام ایــن بــود کــه ارتباط 

مسافری با انگلستان را قطع کردیم.«
بخش های مهم سخنان او چنین است:  

-وزارت بهداشــت و قــرارگاه عملیاتــی همــه افرادی 
که قبل از این خبر از انگلســتان به ایران آمــده بودند را 

شناسایی کرده و از آنها و اطرافیان شان تست گرفتند.
- همان طور که در ســه مــوج کرونا به کمــک مردم، 
بسیج، هال  احمر، نیروی انتظامی و نیروهای مسلح، 
وزارت بهداشــت و کشــور موفــق شــدیم، در ادامه هم 

همین طور خواهد بود.
-  با طرح هوشــمند دولت بــرای مدیریــت و مقابله 
با کرونا  خودبه خــود هر جایی که وضــع آن تغییر پیدا 
کند، محدودیت های خاص در آنجا اعمال می شود تا 

ویروس انتقال پیدا نکند.
- ما در گذشته جنگ اقتصادی و فشارهای مختلف 
را شاهد بودیم و در یک ماه آخر از دو، سه هفته گذشته 
تا این روزهــا، مرتب اخبــاری را تولید می کنند که بوی 

جنگ بدهد.
- تحلیــل من از همــه داده ها این اســت که همانند 
گذشته بیشتر می خواهند جنگ روانی به راه بیندازند 
و مــردم را بــرای یــک جنگ و حملــه مشــغول و نگران 

کنند.
کنون در داخل آمریکا خودشــان گرفتاری زیادی  - ا
دارند و جمهوریخواهان و دموکرات ها به جان یکدیگر 
افتاده انــد. ضمن اینکــه رئیس جمهوری هــم در این 

کشــور هســت که جدای از اینکه مســائل دموکراســی 
چیست و رقیب او هشــت میلیون رأی بیشتری آورده 

است، عنوان می کند که از قدرت کنار نمی رود.
- ما نزدیک چهار  ســال صبر کردیم، این 12 روز را هم 

صبر می کنیم و ان شاءاهلل مشکلی پیش نخواهد آمد.
- این روزهای آخری است که این دولت ورشکسته 
این مســائل را مطرح می کند و تصمیمات شــان هیچ 
اثری روی اقتصاد، صادرات و واردات کشــور ما ندارد و 
خودشــان هم این را می دانند، به همین دلیل اســت 

که این خبرها هیچ تأثیری روی بازار ندارد.
-کره ای ها قبــا به ما اعام کرده بودند که قرار اســت 
هیاتی از این کشور به ایران بیاید. این سفر در ارتباط با 
بحث توقیف کشتی نبوده و در رابطه با همکاری های 
اقتصادی، طلب ما در بانک کره ای و روابط اقتصادی 

بوده است.
- هر فعالیتی باید ضوابط فنی خود را داشــته باشد. 
گر کشتی در منطقه ای رفت وآمد می کند، باید محیط  ا
 زیســت را رعایت کند و مســائل به شکل مناسبی حل 

شود.
کنــون بــه جــز مســأله FATF، بحــث دو الیحــه  - تا
از چهــار الیحه ای اســت کــه دولت بــرای پولشــویی و 
شــفافیت در امور مســائل مالی و بانکی برای مجلس 

فرستاده،  مطرح است.
- مجلس هر 4 الیحه را تصویب کرده است که از این 
لوایح، دو الیحه نهایی شده و دو الیحه دیگر به مجمع 
تشــخیص آمده اســت. همان طور که هفته گذشــته 
گفتم، باید به اعضای مجمع تشــخیص نظام فرصت 
بدهیم که با کار کارشناسی و بدون اینکه این موضوع، 
تبدیل به موضوع سیاســی یا تبلیغاتی شــود، مســیر 

خود را طی کند.
- مــا نبایــد ایــن موضــوع را تبدیــل بــه یــک مســأله 
کــه این یک  جناحی، سیاســی یا تبلیغاتــی کنیم چرا
مسأله ملی است و ان شــاءاهلل مسائل مربوط به آن در 

مجمع تشخیص مصلحت حل خواهد شد.

عکس خبر3

گزارش3

واعظی:   آمریکا با جنگ روانی می خواهد مردم را برای یک حمله مشغول و نگران کند

اینفوگرافی3

عددخبر3

برآورد بانک جهانی 
از رشد اقتصادی 

کشورهای مختلف
به گفته بانک جهانی، 

اقتصاد جهانی  سال گذشته 
۴.۳ درصد کوچک شده 

است.به گزارش ایسنا، بانک 
جهانی در برآورد جدید خود 
از چشم انداز اقتصاد جهانی 
پیش بینی کرد متوسط رشد 

اقتصادی جهان در  سال 
جاری به مثبت چهار درصد 

برسد. به گفته این نهاد شیوع 
کسن  کرونا و تأخیر در توسعه وا

باعث شد تا اقتصاد جهانی 
در  سال قبل به طور متوسط 
۴.۳ درصد کوچک شود. 

به گفته این نهاد، پیامدهای 
منفی همه گیری کرونا بر روی 

اقتصاد جهانی تا سال ها ادامه 
خواهد داشت و در صورت 

آغاز مجدد قرنطینه ها به طور 
گسترده در جهان در پی 

جهش های جدید ویروس 
کرونا، باید انتظار وخامت 

اوضاع را داشت.
 

رکورد صعود قیمت 
نفت شکسته شد

قیمت نفت در معامالت 
روز چهارشنبه تحت تأثیر 

موافقت عربستان سعودی با 
کاهش بیشتر تولید در نشست 

اوپک پالس و آمار کاهش ذخایر 
نفت آمریکا به باالترین حد از 
فوریه  سال۲0۲0  صعود کرد.

به گزارش ایسنا، بهای معامالت 
نفت برنت برای تحویل در 

مارس یک درصد جهش یافت 
و به5۴  دالر و 9 سنت در هر 

بشکه رسید که باالترین قیمت 
از۲۶  فوریه  سال ۲0۲0 بود. این 
شاخص قیمت بازار جهانی روز 

سه شنبه۴.9  درصد افزایش 
داشت.بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا تا مرز 

50 دالر و۲۴  سنت در هر بشکه 
صعود کرد که باالترین قیمت 
از ۲۶ فوریه  سال۲0۲0  بود اما 
سپس به 50 دالر عقب نشینی 
کرد. شاخص نفت آمریکا روز 

سه شنبه با  ۴.۶درصد افزایش 
بسته شده بود.

تسنیم - محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در سفر یک روزه 
بــه کرمانشــاه در مراســم ســالگرد شــهید قاســم ســلیمانی شــرکت کــرد. نشســت 
بررسی طرح پیشنهادی منطقه آزاد قصرشــیرین و بازدید از این شهرستان از دیگر 

برنامه های این سفر است.

چهره روز3

باشــگاه خبرنگاران جوان - کیفیت هوای پایتخت دیروز چهارشــنبه 1۷ 
دی 13۹۹ بــا افزایــش غلظت آالیندگــی ذرات معلق کمتــر از 2.۵ میکرون با 
شاخص لحظه ای 11۶ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس، بیماران 
قلبی و ریوی، زنان باردار، کودکان و سالمندان قرار گرفت. تهران از ابتدای 
ک، 182 روز هوای قابل قبول،   سال همزمان با شــیوع کرونا 1۵ روز هوای پا
8۷ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس جامعه و 8 روز هوای ناسالم 

برای همه افراد داشته است.

رمز ماندگاری؛ اخالص در عمل است

تســنیم - جلســه هیــأت دولــت صبــح دیــروز چهارشــنبه 1۷ دی برگــزار شــد 
و جمعــی از اعضــای هیــأت دولــت پــس از پایــان جلســه بــا حضــور در جمــع 

خبرنگاران به سواالت آنان پاسخ گفتند.
\

 4سال صبر کردیم
 این ۱۲ روز را هم صبر می کنیم

ایســنا- گردهمایی »یاران حاج قاســم« به مناســبت گرامیداشــت اولین سالگرد 
شــهادت ســپهبد ســلیمانی بــا حضــور ســردار قاآنــی، فرمانــده ســپاه قــدس و رزم 
حســینی، وزیــر صمــت و جمعــی از خانواده هــای شــهدا و پیشکســوتان جهــاد و 

شهادت در مصالی امام علی)ع( کرمان برگزار شد.

کید کرد نماینده رهبر معظم انقالب در دیدار با طالب جهادگر قرارگاه معنویت و سالمت تأ


