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رهبر معظــم انقــاب اســامی در پیامی 
درگذشــت آیت اهلل محمد تقی مصباح یزدی را 
به خاندان، فرزندان و بازماندگان ایشان تسلیت 

گفتند. 
متن پیام حضرت آیــت اهلل خامنه ای،  به این 

شرح است:
بسم اهلل الّرحمن  الّرحیم

با تأســف و تأثر فراوان خبر درگذشت عالم 
ربانی، فقیه و حکیم مجاهد، آیت اهلل آقای حاج 
شیخ محمدتقی مصباح یزدی را دریافت کردم. 
این، خسارتی برای حوزه  علمیه و حوزه ی معارف 
اسامی است. ایشان متفکری برجسته، مدیری 
شایسته، دارای زبان گویایی در اظهار حق و پای 
با اســتقامتی در صراط مستقیم بودند. خدمات 
ایشــان در تولید اندیشــه  دینی و نگارش کتب 
راه گشا، و در تربیت شاگردان ممتاز اثرگذار، و در 
حضور انقابی در همه  میدان هایی که احساس 
نیاز به حضور ایشان می شد، حقاً و انصافاً کم نظیر 
است. پارسایی و پرهیزگاری خصلت همیشگی 
ایشــان از دوران جوانی تا آخر عمر بود و توفیق 
سلوک در طریق معرفت توحیدی، پاداش بزرگ 

الهی به این مجاهد بلند مدت است.
اینجانب که خود ســوگوار این برادر قدیمی 
و عزیز می باشــم، به خاندان گرامــی و فرزندان 
صالح و دیگر بازماندگان ایشان و نیز به شاگردان 
و ارادتمندان این معلّم بــزرگ و به حوزه  علمیه 
تســلیت عرض می کنم و علّو درجات ایشــان و 
مغفرت و رحمت الهی را برای ایشــان مســألت 

می نمایم.
سّیدعلی خامنه ای
۱۳ دی ماه

 اقامه نماز رهبر انقالب بر پیکر 
آیت اهلل مصباح یزدی

رهبر انقاب ســحرگاه دیروز در حیاط دفتر 
رهبری، بر پیکــر آیت اهلل مصباح یــزدی نماز 

اقامه کردند.
مراســم وداع بــا پیکر آیــت اهلل محمدتقی 
مصبــاح یــزدی نیــز صبــح دیــروز در حرم 
عبدالعظیم حسنی برگزار شد. نماز میت توسط 
آیت اهلل محمــد محمدی ری شــهری تولیت 
 آســتان مقدس حرم عبدالعظیم حســنی )ع( 

اقامه شد.
همچنیــن پیکــر مرحوم آیــت اهلل مصباح 
یزدی عصر دیروز به مشــهد مقــدس منتقل و 
در حرم مطهر رضوی طــواف داده و با توجه به 

محدودیت های کرونایی تشییع محدود شد. 
امروز یکشنبه نیز پیکرایشان به قم منتقل می 
شود و روز دوشنبه  در شهر مقدس قم تشییع و 

خاکسپاری خواهد شد.
آیت اهلل محمد تقی مصباح یزدی از اســاتید 
طراز اول حوزه در حوزه علوم معرفتی و فلســفه 
اســامی روز جمعه در تهران و پس از طی یک 
دوره بیمــاری گوارشــی جان به جــان آفرین 

تسلیم کرد.

رئیس  جمهوری تاکید کرد: با فعالیت همه نهادها که به صحنه 
آمدند، موج سوم را سریعتر از آنچه دیگران پیش بینی می کردند، 
مهار کردیم و بجز چهار شهرســتان، اغلب شهرســتان ها، زرد و 

نارنجی هستند.
به گزارش ایرنا، حسن روحانی صبح دیروز در ستاد ملی مقابله با 
کرونا ضمن تشکر از مردم به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی در 
ایام سوگواری حضرت زهرا)س( و سالروز شهادت سردار سلیمانی 
گفت: مردم عاقه مند بودند که در ایام شهادت سردار سلیمانی برای 
این عزیز، مراسم باشکوه تری در سراسر کشور برگزار کنند. از مردم 
تشکر می کنم ضمن ابراز احساسات پاک شان نسبت به این شهید، 

پروتکل های بهداشتی را در همه رده ها رعایت کردند.
وی با تاکید بر اینکه موضوع کرونا یک بیماری عادی یا اپیدمی 
معمولی نبود بلکه پاندمی بود که تقریبا سراسر جهان را فراگرفت، 
گفت: کرونا یک آزمایــش تاریخی برای کشــورها و رهبران آنها 
نیز بود. برخی از کشــورها وقتــی این اپیدمی شــیوع یافته بود، 
فقط به فکر مســائل اقتصادی بودند و می گفتند بــه هیچ عنوان 
اجازه محدودیتهای اقتصادی را نمی دهیــم اما در نهایت، مردم و 

اقتصادشان را گرفتار کردند.
رئیس  دولت تدبیر و امید ادامه داد: در برخی از کشورها در آغاز 
این پاندمی که هنوز این ویروس به آنها وارد نشده بود، کشورهای 
گرفتار و شــیوه های مقابله را مســخره می کردند که بعد از مدت 

کوتاهی آنها دومرتبه گرفتار شدند.
روحانی گفت: برخی از کشورها فکر می کردند با ایجاد شرایط 
پلیسی و قرنطینه ســختگیرانه می توانند این ویروس را در زمان 
کوتاه کنترل کنند ولــی بعد دیدند مثمرثمر واقع نشــد و دیدند 
شرایط قرنطینه طوالنی را نمی توانند اجرا کنند و ویروس دومرتبه 
فعال شــد. وی ادامه داد: برخی از رهبران پروتکل های بهداشتی 
از ماســک و فاصله گذاری اجتماعی را به باد مسخره می گرفتند. 
در میان این کشــورها مردمی که همکاری بیشتری کرده، اعتماد 
بیشتری به رهبران شان داشــتند و رهبران شان توجه به بیماری 
داشتند، موفق تر عمل کردند. رئیس دولت تدبیر و امید با تاکید بر 
اینکه در ایران موفقیت خوبی را در این مدت چه در موج اول و دوم و 
اخیرا در موج سوم داشتیم، خاطرنشان کرد: با فعالیت همه ارگان ها 
که به صحنه آمدند، موج سوم را سریعتر از آنچه دیگران پیش بینی 

می کردند، توانستیم آن را مهار کنیم.
  بجز چهار شهرستان، اغلب شهرستان ها

 زرد و نارنجی هستند
روحانی اظهار کرد: به جز چهار شهرستان، اغلب شهرستان ها، 

زرد و نارنجی هستند و با شرایط مساعد و مناسبی مواجه هستیم.

وی با بیان اینکــه در موفقیت این کار نقش رهبــری را باید 
همیشــه مد نظر قرار بگیریم، اظهار کرد: رهبــر معظم انقاب 
اسامی از آغاز بر پروتکل های بهداشتی تاکید کردند و هم تکلیف 
کردند شرعا و قانونا به همه که باید مراقبت کنند، هم شخص خود 
ایشان بیشتر از همه توجه کردند و مراعات کردند. دیدیم که ایشان 
مجلس عزایی تشکیل می دادند و خودشان و کسی که مداحی  یا 
سخنرانی می کرد بود. این در واقع الگوی تاثیرگذاری برای کشور 

و برای همه ما بود.
رئیس جمهور در ادامه به تشکیل ستاد ملی کرونا اشاره کرد و 
گفت: امروز ستاد ملی کرونا پنجاه و یکمین جلسه خود را تشکیل 
داد و در کنار آن قرارگاه کمیته هــای مختلف آن که در طول این 
مدت فعال بودن همه دست به دست هم دادند و شرایط مناسبی 

را ما امروز شاهد هستیم.
روحانی افزود: در موجی که گرفتار آن بودیم، اروپا و آمریکا 
هم گرفتار بودند و آنها همچنان در مسیر تصاعدی این ویروس و 
بیماری هستند و به کنترل و مهار نرسیدند. این عمدتاً به خاطر 
این است که مردم ما در صحنه مسئولیت پذیر بودند، همکاری 
کردند و کادر درمــان با همه قدرت به صحنــه آمد و مخصوصاً 
افزایش تســت ها بســیار تاثیرگذار بود که باعث شد شرایط را 

کنترل و مهار کنیم.
وی با بیان اینکه رســیدن به روند کاهشــی بســیار سخت و 
پرهزینه برای اقتصاد، فرهنگ، آموزش و روابط اجتماعی جامعه 
است، گفت: نزولی شدن پیک و رسیدن آن به شرایط مناسب برای 
همه خیلی نفس گیر اســت. کار درمان از یک سو، از طرف دیگر 
آنهایی که برای نظارت و مراقبت و کمک در جامعه فعال هستند و 
از سمت دیگر آنهایی که لحاظ اقتصادی خسارت می بینند. همه 

اینها بسیار پرهزینه و سخت و زمانبر است.
رئیس جمهوری گفت: برعکس آن هم شرایط مناسب بخواهد 
به دلیل عدم مراعات به خاطر مناســبت های خانوادگی یا ملی و 

مذهبی بهم بریزد این بار جبران آن بسیار سخت تر از قبل است.

 احتمال شیوع موج دیگر کرونا در بهمن و اسفندماه 
روحانی افزود: هم وزیر بهداشت و هم معاونین و هم سخنگو در 
هفته اخیر بارها تذکر دادند کــه اگر همه مردم همچنان مراقبت 
نکنند، احتمال دارد با موج دیگری در بهمن یا اسفند درگیر شویم. 
باید به این نکته توجه کنیم که هزینه در اواخر بهمن و در اسفند 
از لحاظ اقتصادی بسیار سنگین اســت چرا که تمام کسب و کار 
عده ای اواخر بهمن و اسفند است بنابراین باید شرایطی را به وجود 

بیاوریم که بهمن و اسفند شرایط مناسب تری باشد.
رئیس دولت تدبیر و امیــد ادامه داد: امیدواریــم که فعاالن 
اقتصادی ما هم در این فرصت بهترین استفاده را داشته باشند و 
شب عید خوب و مناسبی را داشته باشیم و شرایطی باشد که مردم 
در ایام عید بتوانند ســفر بروند چرا که شرایط مطلوب دلخواه ما 
است. وی اضافه کرد: این شــرایط مطلوب در صورتی امکان پذیر 
است که از امروز که سیزدهم دی ماه هســتیم تا بهمن و اسفند 
مراعات کنیم. چرا که مسئله عادی انگاری یک معضل بزرگ برای 
ماه های آینده ما خواهد بود. روحانی خاطرنشان کرد: مردم باید 
در رفت و آمدهای خانوادگی و شب نشینی ها و هم در وسائل حمل 
و نقل مثل اتوبوس، مترو بیشــتر مراقب باشند چرا که بسیاری از 
سرایت ها یا در وسایل حمل و نقل یا در محل هایی که برای خرید 
یا برای امور دیگر تجمع و اجتمــاع می کنند، یا در دورهمی های 

خانوادگی رخ می دهد.
باید مراقب ویروس جدید باشیم

رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نگرانی 
مردم از ویروس جهش یافته انگلیســی گفــت: ویروس جدید، 
ویروسی جهش یافته است که نام آن را می توان ویروس انگلیسی 
یا هر نام دیگری گذاشت. اگر ما مراعات نکنیم، دروازه ها را محکم 
نگیریم و این ویروس جدید وارد کشور شود با مشکل بسیار بزرگی 
مواجه می شویم و مجددا کنترل کردن این ویروس بسیار سخت 

است بنابراین باید خیلی مراقبت کنیم.  
روحانی با اشاره فصل ســرما به عنوان مساله دوم خاطرنشان 
کرد: اکنون ایام ســرد و زمستانی اســت. در این ایام اگر از بودن 
یا نبــودن آنفلوانزا هم بگذریم خود به خود به خاطر ســرما درها 
بســته می شــود و خانواده ها کنار هم قرار می گیرند و خطر ابتا 
بیشتر است. وی با اشاره به مســاله آلودگی هوا  اظهار کرد: وقتی 
در فصل ســرما باد و باران وجود ندارد ما با مشــکل وارونگی هم 
مواجه هستیم. بنابراین تقاضای من از مردم عزیز و همه آنهایی که 
مسئولیت نظارت و مراقبت دارند این است که با توجه و مراقبت 
بیشــتر بتوانیم این ایام را بگذرانیم و اسفند و فروردین خوبی در 

انتظار ما باشد.

خبرخبر

رهبر انقالب در پیامی به مناسبت درگذشت آیت اهلل مصباح یزدی:

سوگوار این برادر قدیمی و عزیز هستم
رئیس جمهوری:

موج سوم کرونا را سریعتر از آنچه پیش بینی می شد، مهار کردیم

پیام الکاظمی به ایران در پی رأی ممتنع عراق به قطعنامه ضدایرانی سازمان ملل

 از هیچ تصمیمی علیه تهران 
حمایت نمی کنیم

چرتکه 3

سياست 2

مسئول گرانی مرغ، سلطان نهاده های دامی 
نیست؛ مشکل جای دیگری است؛

یک خانواده 
سلطنتی! 

اقتصاد ایران همچنان درگیر ســاطین 
است؛ سلطان سکه، سلطان ارز، سلطان قیر 
و حاال سلطان نهاده های دامی یا غذای مرغ. 

 ساطین اقتصادی ایران در حالی می آیند 
و می روند که ســاختارهای فسادزا و مبتنی 
بر رانت همچنان پابرجاســت و زمینه های 

بازتولید جرایم از میان نمی رود. 
حاشــیه های بازار مرغ تمامــی ندارد و 
حاال خبرها حاکی از آن اســت که ســلطان 
خوراک مرغ هم دستگیر شده است. هرچند 

کــه گمانه های مردم در فضــای مجازی در 
این مورد،  خانواده معروفی اســت که گفته 
می شــود سال هاســت انحصار این بازار را 
در دســت دارند اما این خبر هنوز از ســمت 
نهادهای متولی تایید نشــده اســت. حاال 
موج دستگیری ساطین در شرایطی اتفاق 
می افتد که کارشناسان اقتصاد اعتقاد دارند 
چرا دولت باید زمینه فساد را مهیا کند تا کار 
به دســتگیری ساطین بکشــد؟ بر اساس 

داده های بانک مرکزی دولت در...

تناقض گویی درباره مصرف مازوت در نیروگاه ها ادامه دارد؛

مخاطره ای که قرار نیست مديريت شود
شهرنوشت 6
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