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بدرقهمیلیونییاردیرین
مراسم تشییع و تدفین پیکر مرحوم آیتا ...اکبر
هاشمی رفسنجانی که با حضور میلیونی مردم از
ساعت  8و  30دقیقه صبح دیروز آغاز شده بود ،با
خاکسپاری رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت
نظام در جوار امام راحل(ره) پایان یافت.
به گزارش ایسنا ،آیین وداع با پیکر مرحوم آیتا...
هاشمیرفسنجانی ،رئیس فقید مجمع تشخیص
مصلحت نظام با حضور جمع کثیری از مردم،
فعاالن سیاسی و مسئوالن کشوری و لشکری
از مقابل دانشگاه تهران برگزار شد .در لحظات
اول آغاز این مراسم ،پیام مقام معظم رهبری به
مناسبت درگذشت آیت ا ...هاشمی رفسنجانی
در دانشگاه تهران قرائت شد .بیت مرحوم آیت
ا ...هاشمی رفسنجانی ،حجتاالسالم حسن
روحانی ،آیت ا ...صادق آملی الریجانی و علی
الریجانی ،ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق،
عمار حکیم رئیس مجلس اع�لای ع��راق ،سردار
سلیمانی ،س��ردار محمدعلی جعفری ،س��ردار
باقری ،سردار رحیم صفوی ،امیر سیاری ،محمد
نهاوندیان ،س��ردار حسین دهقان ،سید محمود
علوی ،سیدحسن قاضیزاده هاشمی ،محسن
رضایی ،بیژن زنگنه ،آی��تا ...حائریشیرازی،
عبدالرضا رحمانی فضلی ،سورنا ستاری ،حسین
هاشمی ،احمد جنتی ،محمد امامیکاشانی،
محمدرضا تابش ،ع��ب��دا ...جاسبی ،م��ی��رزاده،
حاجیبابایی ،پرویز فتاح ،احمد توکلی ،محمدرضا
ن��ع��م �تزاده ،ع��ب��اس آخ��ون��دی ،ح��ج�تاالس�لام
ناطقنوری ،سیدمحمد دعایی ،حجتاالسالم
علیعسگری ،حجتاالسالم موحدی کرمانی،
م���وس���وی الری،ک����م����ال خ������رازی ،طهماسب
مظاهری ،محمدرضا باهنر ،حجتاالسالم مجید
ان��ص��اری ،صالحیامیری ،محمدباقر قالیباف،
حسن قشقاوی ،سیدمحمد حسینی ،محمدرضا
میرتاجالدینی ،جعفریدولتآبادی ،عالءالدین
ب���روج���ردی ،ال��ی��اس ح��ض��رت��ی ،ح��ج �تاالس�لام
سیدهادی خامنهای و جمع زیادی از نمایندگان
مجلس ،مسئوالن لشکری و کشوری از ساعات
اول��ی��ه م��راس��م تشییع پیکر آی��ت ا ...هاشمی
رفسنجانی در دانشگاه ت��ه��ران حاضر شدند.
مهدی و یاسر هاشمی در حاشیه مراسم تشییع
پیکر آیت ا ...هاشمی رفسنجانی در میان جمعیت
حضور یافتند و مردم نیز به ابراز همدردی با آنها
پرداختند .محمد هاشمی برادر رئیس فقید مجمع
تشخیص مصلحت نظام نیز که از میان جمعیت

خانه ملت :علی رستمیان نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با
مثبت ارزیابی کردن اقدام مجلس در جهت حذف یارانه پردرآمدها و
اختصاصآنبهافزایشمستمریمددجویان،گفت:افزایشمستمری
مددجویان در خانواده های مختلف متفاوت و کف آن به میزان ۲۰۰
هزارتوماناست.

 I Iوداع با رفیق دیرین

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم
رهبری ،حضرت آیت ا ...خامنه ای ،رهبر معظم
ان��ق�لاب اس�لام��ی ،صبح دی���روز (س��ه شنبه) در
مراسم تشییع و وداع با رفیق دیرین و همگام
دوران مبارزات نهضت اسالمی و همکار نزدیک
س��ال ه��ای متمادی در عهد جمهوری اسالمی
ح��ض��رت ح��ج �تاالس�لام والمسلمین هاشمی
رفسنجانی (رحمت ا ...علیه) در دانشگاه تهران
حضور یافتند .در این مراسم که با حضور انبوه و
پر شور مردم قدرشناس ،مؤمن ،انقالبی و وفادار،

جام جهانی ۲۰۲۶با ۴۸تیم برگزار میشود

رؤس���ای ق��وای س��ه گانه و مسئوالن لشکری و
کشوری ،در فضایی آکنده از حزن و اندوه برگزار
شد ،حضرت آیت ا ...خامنه ای بر پیکر آن همرزم
و مبارز قدیمی نماز اقامه کردند و برای آن مرحوم،
غفران ،عفو و رحمت الهی را مسئلت کردند .به
همین مناسبت مجلس یادبودی از سوی رهبر
معظم انقالب اسالمی ،روز چهارشنبه  ۲۲دی
( ۱۳۹۵امروز) از ساعت  ۹:۳۰تا  ۱۲در حسینیه
امام خمینی (ره) برگزار میشود.

تسنیم :فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) روز سهشنبه پس از نشست
اعضای شورای این فدراسیون در شهر زوریخ سوئیس به طور رسمی
اعالم کرد جام جهانی  2026با  48تیم برگزار خواهد شد .قرار است
این مسابقات در  16گروه  3تیمی برگزار شود و تعداد بازیها از 64
به  80افزایش خواهد یافت ،اما برنده جام همانند گذشته  7بازی
انجام میدهد .به این ترتیب از هر گروه  2تیم به مرحله یکشانزدهم
نهایی صعود خواهند کرد .بر اساس گزارشهای منتشر شده ،تمامی
بازیهای مرحله گروهی باید برنده داشته باشند و این بدین معناست
که در صورت تساوی دو تیم در وقتهای قانونی و اضافه ،بازی به
ضرباتپنالتیکشیدهخواهدشد.

 I Iتشییع تا حرم امام راحل(ره)

مراسم تشییع پیکر مرحوم هاشمی رفسنجانی
بعد از اقامه نماز توسط حضرت آیت ا ...خامنهای،
از دانشگاه تهران آغ��از شد و خ���ودروی حامل
پیکر رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام
در میان سیل دوستدارانش تا میدان راه آهن و
سپس حرم امام راح��ل(ره) حرکت کرد .تشییع
کنندگان پیکر آی �تا ...هاشمی رفسنجانی را با
ذکر« ال اله اال اهلل ،از لشکر حزباهلل ،اهلل اکبر ،ال
اله اال اهلل» بدرقه کردند.
همزمان با حرکت خودروی حامل پیکر آیت ا...
هاشمی رفسنجانی در میان خیل دوستداران آن
فقید انقالبی جمعیت زیادی از مردم جهت وداع
با پیکر آیت ا ...هاشمی رفسنجانی و شرکت در
مراسم خاکسپاری آن یار دیرین ام��ام و رهبری
در حرم مطهر امام خمینی (ره) حضور یافتند و
با سر دادن شعارهایی نظیر «عزا عزاست امروز،
روز عزاست امروز خامنه ای رهبر صاحب عزاست
امروز» به عزاداری پرداختند.
پیشاپیش ماشین حامل پیکر آی��تا ...هاشمی
رفسنجانی ،روی پ�لاک��اردی قسمتی از بیانات
حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر این که «مردان
تاریخ تا آخر زنده هستند .بدخواهان باید بدانند
هاشمی زن��ده اس��ت ،چون نهضت زن��ده اس��ت» و
همچنین قسمتی از پیام تسلیت حضرت آیتا...
خامنهای رهبر انقالب اسالمی نیز در پشت این
پالکارد آورده شده بود.

 I Iخاکسپاری در جوار امام راحل(ره)

اندکی بعد از اذان ظهر دی���روز ،پیکر آی��ت ا...
هاشمی رفسنجانی روی دست دوس��ت��داران آن
فقید انقالبی وارد صحن حرم مطهر ام��ام (ره)
شد و روی دستان خیل دوستدارانش وارد ضریح
ام��ام راح���ل(ره) شد و بعد از انجام آداب دینی
خاکسپاری در ج��وار مقتدای خود آرام گرفت.
ب��ه گ���زارش مهر ،ع�لاوه ب��ر خ��ان��واده و بستگان

اخبار

کف افزایش مستمری مددجویان ۲۰۰هزار تومان است

آیتا ...هاشمی در جوار مرادش آرام گرفت

مردم خود را به محل برگزاری مراسم تشییع آیت
ا ...هاشمی رساند ،از ابراز ارادت مردم به برادر
فقیدش و همدردیهای مردم تشکر کرد« .عزا
عزاست امروز روز عزاست امروز ،خامنهای رهبر
صاحب عزاست ام���روز»« ،هاشمی راه��ت ادام��ه
دارد» « ،ع��زا عزاست ام��روز روز عزاست ام��روز،
جمهوری اسالمی صاحب عزاست ام��روز»« ،عزا
عزاست امروز روز عزاست ام��روز ،هاشمی مبارز
پیش خداست ام��روز»« ،بهشتی ،مهمان برایت
آمده ،هاشمی خدانگهدار تو» و«حسین حسین
شعار ماست هاشمی افتخار ماست»  ،از جمله
شعارهایی ب��ود که در ای��ن مراسم ،دوس��ت��داران
رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام سر
دادند.
ارگانها و نهادهای مختلف نیز پیامهای تسلیت
خ��ود را در قالب بنرها و پ�لاک��ارده��ای مختلف
نصب و یا به همراه پوسترهایی از رئیس فقید
مجمع تشخیص مصلحت نظام توزیع میکردند.
تشییع کنندگان پیکر آیتا ...هاشمی رفسنجانی
همچنین تصاویری از ایشان در کنار رهبری در
دست داشتند که از جمله روی یکی از آنها نوشته
شده بود 59 « :سال همدلی و هفکری» .همچنین
پالکاردهایی با مضامین «به خدا میسپارمت» ،
«هاشمی روحت شاد ،روحانی زندهباد» در دست
داشتند .تصاویری از آیت ا ...هاشمی رفسنجانی
و حجتاالسالم و المسلمین حسن روحانی که
روی آن نوشته شده بود« :آیتا ...هاشمی؛ مظهر
استقامت و صبر  ،مرد فردا» نیز در دست تشییع
کنندگان دیده میشد .رهبر معظم انقالب راس
ساعت 10صبح جهت اقامه نماز بر پیکر آیت ا...
هاشمی رفسنجانی وارد دانشگاه تهران شدند
و نماز را بر پیکر رئیس فقید مجمع تشخیص
مصلحت نظام اقامه کردند.

تحریریه32222211-32247222:
نمابر32247223 :
مسئول تحرىرىه32230028:
تلفن و نمابرسرپرست32230014 :

  ششمیننشستکمیسیونمشترکایرانو5+1
برگزارشد

وی ،سیدحسن خمینی ،علی الریجانی ،سید
حسن قاضی زاده هاشمی ،محمد جواد ظریف،
محمدرضا عارف و سید محمود علوی در مراسم
خاکسپاری حضور داشتند .پیکر مرحوم آیت ا...
هاشمی رفسنجانی توسط علی الریجانی رئیس
مجلس شورای اسالمی و محسن هاشمی در جوار
امام راحل به خاک سپرده شد.
همچنین به گ��زارش «ان��ت��خ��اب» ،منابع خبری
از حضور گسترده و بی سابقه م��ردم در مراسم
تشییع پیکر آی��ت ا ...هاشمی رفسنجانی خبر
داده ان��د .ب��راس��اس آم��اره��ای غیررسمی اعالم
شده 3.5 ،میلیون نفر در مراسم بدرقه آیت ا...
هاشمی شرکت ک��رده ان��د .آمارهای غیررسمی
درحالی حکایت از حضور خارق العاده مردم در
مراسم بدرقه آیت ا ...هاشمی رفسنجانی داردکه
صدها هزار نفر دیگر برای عقب نماندن از مراسم
خاکسپاری ،از صبح راهی حرم امام (ره) شده
بودند .در همین حال ،برخی منابع دیگر معتقدند
که تعداد جمعیت شرکت کننده در مراسم بدرقه
آی��ت ا ...هاشمی ،یک و نیم میلیون نفر بوده
است.

 I Iزندگی نامه آیتا ...هاشمی رفسنجانی

به گ��زارش تسنیم ،آی �تا ...هاشمی رفسنجانی
در س��ال  1313در روس��ت��ای بهرمان از توابع
استان کرمان متولد ش��د .وی در اب��ت��دای دهه
چهل شمسی ب���رای ادام���ه تحصیل ب��ه ح��وزه
علمیه قم رفت و با مبارزان ضد حکومت پهلوی

همراه شد .یار دیرین ام��ام(ره) و انقالب بهدلیل
مبارزات خود ضد حکومت ستم شاهی چندین
بار دستگیر و زندانی شد اما از آرمانهای خود
بازنگشت و رهبر کبیر انقالب را تنها نگذاشت .با
پیروزی انقالب اسالمی ایران ،آیت ا ...هاشمی
رفسنجانی ابتدا سرپرست وزارت کشور و سپس
چند دوره رئیس مجلس شورای اسالمی شد .آیت
ا ...هاشمی رفسنجانی در دوران دفاع مقدس در
دورهای طوالنی جانشینی فرماندهی کل قوا را
بر عهده داشت .وی در سال  1368با رأی مردم
بهعنوان رئیس جمهوری اسالمی ایران انتخاب
شد و در سال  1372نیز برای دور دوم بهعنوان
رئیس جمهور انتخاب شد و تا سال  1376رئیس
قوه مجریه بود .آی �تا ...هاشمی رفسنجانی در
س��ال  1376ب��ا حکم رهبر ان��ق�لاب اسالمی،
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد که این
مسئولیت را تا پایان عمر برعهده داشت .آیت ا...
هاشمی رفسنجانی در همه ادوار مجلس خبرگان
بهعنوان نماینده مجلس و عضو هیئت رئیسه
حضور داش��ت .وی همچنین از سال  1386تا
 1390ریاست مجلس خبرگان رهبری را برعهده
داشت.
به گزارش ایسنا ،آیت ا ...اکبر هاشمی رفسنجانی
عصر روز یکشنبه هفته جاری به علت عارضه قلبی
و نارسایی تنفسی پس از انتقال به بیمارستان
شهدای تجریش در سن  ۸۲سالگی دار فانی را
وداع گفت.

ایسنا :ششمین نشست کمیسیون مشترک ایران و 5+1به سرپرستی
معاونانوزیرخارجهایرانومعاون رئیس سیاست خارجی اتحادیهاروپا
روز سهشنبه به منظور بررسی مسائل مطرح شده در نامه مورخ ۲۶
آذر ( ١٦دسامبر) محمدجواد ظریف به فدریکا موگرینی در پی تمدید
قانون تحریمهای ایران (آیسا) توسط کنگره آمریکا در هتل کوبورگ
وینبرگزارشد.

کریستیانورونالدوبازیکنسالفیفا
مهر:کریستیانورونالدوباپیشیگرفتنازلیونلمسیوآنتوانگریزمان
عنوان مرد سال فیفا در سال ۲۰۱۶را کسب کرد .جایزه بهترین مربی
سالهمدرمراسمفیفابهکلودیورانیری،سرمربیلسترسیتیرسید.

داعش آب  30محله موصل را قطع کرد
فارس :یک مقام پارلمانی عراق از قطع آب  30محله در شهر موصل
توسطگروهتروریستیداعشخبرداد.

یاهو تغییر نام می دهد
ایسنا :یاهو اعالم کرد نامش را به آلتابا ( )Altaba Incتغییر می دهد
و ماریسا مایر ،مدیرعامل این شرکت پس از نهایی کردن قراردادش با
شرکت وریزون از هیئت مدیره کناره گیری خواهد کرد.

اعالمعمومینخستینمناقصهنفتیایرانتا 4هفته
آینده
تسنیم :معاون مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران گفت :طرح
توسعه آزادگ��ان جنوبی نخستین مناقصه بین المللی نفتی ایران
خواهد بود که خوشبختانه اسنادش تقریب ًا نهایی شده و بهزودی این
مناقصه برگزار میشود« .غالمرضا منوچهری» تصریح کرد :بر اساس
برنامهریزیها،حداکثرتاچهارهفتهآیندهبرایمناقصهآزادگانجنوبی
اعالمعمومیخواهدشد.

 /٩٥٢٨٣١٤٠و

 /٩٥٣٠٧٠٤٥و

