رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خبر داد:

جزییات قرداد کشتی سازی ایران و کره
قرار شد تا  ۵۰نفر از متخصصان ایرانی به کره بروند و در حوزه های مختلف
بخصوص طراحی توسط هیوندای مورد آموزش قرار گیرند

چهارشنبه  22دی   1395سال سی و دوم

آرزوی
آیتاهلل هاشمی
در ساعات پایانی
عمر چه بود
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مراسم بزرگداشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
امروز در مسجد قدس بندرعباس

8صفحه

در پی ارتحال عالم ربانی و مجاهد نستوه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی مراسم بزرگداشتی روز چهارشنبه در مسجد قدس بندرعباس برگزار
راحل (ره) و یار دیرین و همسنگر
خبرامام
می شود.مراسم بزرگداشت ارتحال آیت اهلل هاشمی رفسنجانی یار صادق انقالب اسالمی ،مرید
آخر
رهبر معظم انقالب اسالمی ،روز چهارشنبه  95/10/22از ساعت  15:30در مسجد قدس بندرعباس برگزار می شود.این مراسم با حضور
آحاد و اقشار مختلف مردم شریف استان هرمزگان ،مسئوالن ،طالب و روحانیون ،دانشجویان و چهره های سیاسی و اجتماعی استان
برگزار خواهد شد.جاسم جادری استاندار هرمزگان و آیت اهلل نعیم آبادی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بندرعباس و رییس
مجمع مشورتی توسعه ی استان دکتر مشیری سخنرانان این مراسم خواهند بود.
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بر دستان مردم ،در جوار روحاهلل

انعکاس رحلت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در مطبوعات جهان

پیشخوان //کامبیز حقیقت پور/گروه ترجمه صبح ساحل

از عملگرای کبیر تا خواندن بغضآلود کتاب امیرکبیر توسط هاشمی رفسنجانی
گاردین
گاردین نوشته است :رئیسجمهور پیشین
ایران که نقشی کلیدی در پیروزی انقالب
اسالمی سال  1979داشت در  82سالگی
درگذشته و ا کنون هزاران نفر از ایرانیان
عزادار کهنه سیاستمدار سیاسی ایراناند.
این روزنامه عنوان داشته ،باوجوداینکه آقای
هاشمی پس از جنگ ایران و عراق ارتباطات
بیشتری با غرب برقرار کرد
نیویورکتایمز
نیویورکتایمز در رابطه با ارتحال یاور امام
راحل (ره) و رهبر عظیم الشان انقالب
مقالهای به چاپ رسانده که تیتر آن چنین
است« :با درگذشت رفسنجانی ،صدایی
تأثیرگذار علیه تندروان خاموش شد».
فایننشال تایمز
این روزنامه در رابطه با رحلت آیتاهلل هاشمی نوشته« :هاشمی
رفسنجانی رئیسجمهور پیشین ایران ،روحانیای که یکی از
ستونهای جمهوری اسالمی از سال  1979بود ،به دلیل حمله
قلبی درگذشته و اصالحطلبان نقش هماهنگکننده خود را
ازدستدادهاند».
فایننشال تایمز عنوان داشته ،وی از کهنه سیاست مردان در
عرصه چشمانداز سیاسی ایران بوده و نقشی تعدیلکننده داشت و
همواره از سقوط نهادهای سیاسی چه تندروها و چه اصالحطلبان
در ورطه افراطگرایی جلوگیری میکرد.
الجزیره
«هاشمی رفسنجانی رئیسجمهور پیشین ایران در سن  82سالگی
درگذشت» عنوان خبر مرتبط با ارتحال آیتاهلل رفسنجانی بوده
و از قول رضا سلیمانی مدیرکل روابط عمومی مجمع تشخیص
مصلحت نظام عنوانشده ،وی پس از حمله قلبی به بیمارستان
منتقلشده بود.
خبرنگار الجزیره اظهار داشته« ،درگذشت وی در بدترین زمان
ممکن برای ایران روی داد چون دولت کنونی و قوه قضائیه با
یکدیگر اختالف دارند و رفسنجانی دراینبین میانجیگری میکرده
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است»؛ این خبرگزاری عنوان داشته« :وی همواره در رابطه با حل
مسائل اینچنینی در ایران مشورت میداده و باخبر درگذشت وی
مردم زیادی در بهت فرورفتهاند».
بلومبرگ
این روزنامه در خبر مرتبط با درگذشت رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام نوشته« :با درگذشت رفسنجانی ،از سران پیشین
ایران[ ،حسن] روحانی متحد اصلی خود را از دست داد» و در
ادامه عنوانشده ،ایشان که مهمترین متحد حسن روحانی
رئیسجمهور کنونی ایران بود ،براثر عارضه قلبی و چهار ماه پیش از
برگزاری انتخابات بعدی ریاست جمهوری درگذشته است.
رویترز
این روزنامه با چاپ عکسی از آیتاهلل رفسنجانی که در انتخابات
مجلس در تاریخ دوم مارس سال  2012در حال انداختن رأی خود
به صندوق است ،نوشته« :درگذشت رئیسجمهور رفسنجانی
و ضربه به میانهروها»؛ و در ادامه عنوان داشته ،وی را «ستون
انقالب اسالمی» مینامیدند و سیاستهای وی در عملگرایی-
آزادسازی اقتصاد ،روابط بهتر با غرب و قدرت بخشی به نهادهای
منتخب وی را محبوب بسیاری از ایرانیها کرده بود ،اما تندروها

گروه ترجمه صبح ساحل

از وی دلخوشی نداشتند .این روزنامه در توئیتی از
حسن روحانی نقل کرده« :روح مرد بزرگ انقالب ،نماد
بردباری و مقاومت به ملکوت پیوست».
فا کس نیوز
فا کس نیوز در مقالهای در رابطه با درگذشت آیتاهلل
هاشمی تیتر زده« :درگذشت ا کبر هاشمی رفسنجانی
رئیسجمهور پیشین ایران» و در ادامه اعالم داشته
وی از سال  1989تا  1997رئیسجمهور ایران و «رئیس
کنونی مجمع تشخیص مصلحت ،ارگانی که به رهبری
مشاوره میداد بود و در ماه مارس یکی از کرسیهای
مجمعی را به دست آورده بود که در تعیین رهبر بعدی
ایران قرار است تصمیمگیری کند».
هندوستان تایمز
این روزنامه هندی با چاپ عکسی از رئیس فقید
مجمع تشخیص مصلحت نظام تیتر زده« :وا کنش
جهان در رابطه با درگذشت ا کبر هاشمی رفسنجانی
رئیسجمهور پیشین ایران» و در ادامه به بررسی وا کنش کشورهای
بحرین ،عربستان ،امارات متحده عربی ،کویت ،لبنان و قطر در
ارتباط با ارتحال ایشان پرداخته است.
ا کونومیست
«عملگرای کبیر ،مرگ رئیسجمهور پیشین توازن قدرت را
در ایران بر هم میزند» عنوان مطلب مرتبط با درگذشت آیتاهلل
رفسنجانی است و در ادامه آمده« ،آیتاهلل رقیقالقلب بود و
بهآسانی اشک از چشمانش جاری میشد؛ اما اشکهایی که در
سیزدهم دسامبر در مجلسی جاری شدند خالصانهتر از هرزمانی
بودند .او کتاب خودش در رابطه با امیرکبیر ،صدراعظم [ناصرالدین]
شاه در اواسط قرن نوزدهم را میخواند که هقهقش بلند شد.
گریهکنان میگفت ،امیرکبیر تالش کرد دربهای امپراطوری ایران
را به روی غرب بگشاید که ترور شد».
اسکای نیوز
اسکای نیوز با اشاره به درگذشت آیتاهلل رفسنجانی براثر عارضه
قلبی نوشته است« :او چهرهای شاخص در سیاست ایران قبل از
انقالب سال  1979بود و همواره نقش هماهنگکننده را بر عهده
داشت».

هرچه می خواهد دل تنگت بگو

ارتباط با سردبیر

گفته ها ونظرات خود
را با ما درمیان بگذارید

پیام تسلیت شخصیتهای و گروههای مختلف سیاسی و
اجتماعی هرمزگان در پی رحلت آیتاهلل هاشمی
گروه سیاسی//
شخصیتهای مختلف سیاسی و اجتماعی استان هرمزگان در پیامهای
جدا گانهای با تأ کید بر نقش ممتاز آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در تاریخ
انقالب اسالمی ،رحلت این یار دیرین انقالب و رهبری را تسلیت گفتند.

پیام آیت اهلل نعیم آبادی نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان
نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان گفت :رحلت مجاهد
خستگیناپذیر و مفسر گرانمایه آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ضایعهای
بزرگ برای نظام جمهوری اسالمی ایران است.
آیتاهلل غالمعلی نعیمآبادی افزود :آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
باسابقه  ۵۹ساله آشنایی با مقام معظم رهبری و همراهی با ایشان
در تمامی موقعیتها و مقاطع حساس از ابتدا تا کنون یار دیرینه
مقام معظم رهبری محسوب میشد.وی بابیان اینکه رحلت مجاهد
خستگیناپذیر و مفسر گرانمایه آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ضایعهای
بزرگ برای نظام جمهوری اسالمی ایران است ،تصریح کرد :وی که از
قدرت تحمل باالیی در فضاهایی که بسیاری نمیتوانند تحمل کنند
مانند تهمتهای اجتماعی ،دارا بود میتواند به مقال الگویی برای
جامعه باشد و ازاینجهت شهید بهشتی دوم انقالب اسالمی لقب
گرفت.نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان با اشاره به هجمههای
وارده به شهید بهشتی در زمان حیاتش و اینکه بسیاری به این عالم
بزرگوار میگفتند چرا از تریبونهای در اختیارتان استفاده نمیکند،
خاطرنشان کرد :ایشان پاسخ دادند خداوند از من دفاع میکند و امروز
مشاهده میکنیم که در زندگی امروز شهید بهشتی برای سایرین تبدیل
به الگو شده است.آیتاهلل نعیمآبادی بابیان اینکه آیتاهلل رفسنجانی
نیز بارها موقعیت دفاع از خود داشت اما هرگونه دفاع را به نفع انقالب
اسالمی نمیدانست و سبب تداوم کشمکش نمیشد ،اظهار کرد :از
فرزندان اولیه انقالب اسالمی کمتر کسی نمانده است ،همان نسل اولی
که در مبارزات بود و تلخی حکومت مزدورشاهنشاهی و تحت سلطه
آمریکا را نشنید بلکه مشاهده و لمس کرد.وی با اشاره به اینکه باید
به دنبال چهرههای باسابقه انقالب اسالمی همچون آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی گشت و پیدا کرد ،افزود :طبق فرمایش مقام معظم رهبری
که فرمودند»:با فقدان هاشمی اینجانب هیچ شخصیت دیگری را
نمیشناسم که تجربهای مشترک و چنین درازمدت را با او در نشیب و
فرازهای این دوران تاریخساز به یاد داشته باشم» نشاندهنده ارتباط
صمیم مقام معظم رهبری و آیتاهلل هاشمی رفسنجانی بود.
نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان با اشاره به قسمت دیگری از پیام
مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «وسوسهی خناسانی که در سالهای
اخیر با شدت و جدیت در پی بهرهبرداری از این تفاوتهای نظری
بودند ،نتوانست در محبت شخصی عمیق او نسبت به این حقیر خلل
وارد آورد» ،تصریح کرد :خناسان نتوانستند میان مقام معظم رهبری
و آیتاهلل رفسنجانی فاصله ایجاد کنند و باید حواسمان باید که کاری
نکنیم نتیجهاش بهگونهای جلوه کنند که میان یاران واقعی مقام
معظم رهبری با ایشان مسئله وجود دارد زیرا به صالح نظام جمهوری
اسالمی ایران نیست.وی عنوان کرد :مقام معظم رهبری و آیتاهلل

رفسنجانی نقاط مشترک زیادی داشتند و به گفته مقام معظم رهبری،
اختالفنظرها و اجتهادهای متفاوت در برهههایی از این دوران
طوالنی هرگز نتوانست پیوند رفاقتی را که سرآغاز آن در بینالحرمین
معلی بود بهکلی بگسلد.
کربالی ّ
استاندار هرمزگان:
آیتاهلل هاشمی عمر با برکت خویش را راه انقالب صرف نمود
جاسم جادری با صدور پیامی ارتحال آیتاهلل هاشمی رفسنجانی یار
دیرین امام (ره) و رهبری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را
تسلیت گفت.در بخشی از این پیام آمده است:
ارتحال ملکوتی حضرت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی یار دیرین امام
(ره) و رهبری و از بزرگان انقالب اسالمی را به محضر مبارک رهبر معظم
انقالب اسالمی و ملت شریف ایران تسلیت عرض میکنم.آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی مجاهدی نستوه و یار صدیق امام راحل و رهبر
معظم انقالب بود که عمر بابرکت خویش را درراه مبارزه با رژیم طاغوت،
به ثمر نشستن انقالب اسالمی و تداوم راه انقالب صرف نمود.ملت
بزرگ ایران هیچگاه خدمات و مجاهدتهای ارزنده این مرد اسوه و
مجاهد نستوه ،از نقش مؤثر در پیروزی انقالب تا دوران دفاع مقدس و
پسازآن در سازندگی ایران اسالمی را فراموش نخواهد کرد.
بار دیگر ضمن تسلیت این مصیبت به محضر رهبر معظم انقالب،
ً
خصوصا
خانواده شهدا و ایثارگران و عموم مردم شریف هرمزگان
خانواده آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،از درگاه خداوند متعال برای این
مجاهد انقالبی علو درجات الهی و برای بازماندگان صبر جمیل مسئلت
مینمایم.
عضو هیأت رئیسه مجلس:
آیتاهلل هاشمی پشتیبان همیشگی رهبر انقالب بود
محمد آشوری نماینده مردم بندرعباس در پیامی درگذشت آیت اهلل
هاشمی رفنسجانی را تسلیت گفت.در این پیام آمده :با کمال تاسف
و تاثر ضایعه دردنا ک درگذشت یار و یاور رهبرکبیر انقالب امام خمینی
(ره) و همراه و پشتیبان همیشگی مقام معظم رهبری ،ستون نفوذ
ناپذیر انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی را به عموم
مردم شریف و انقالبی تسلیت عرض مینمایم .امیدوارم روح پرفتوح
آن مجاهد خستگی ناپذیر قرین رحمتالهی و همجوار شهدای بزرگ
اسالم و یاران دیرینه اش قرار گیرد.
رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان:
مجاهدت آیتاهلل رفسنجانی در راه انقالب فراموش ناشدنی است
حسین هاشمی تختی در خانه ملت با ابراز تأسف از درگذشت نا گهانی
حضرت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در پیامی آورده است :مهم ترین
ویژگی آیت اهلل رفسنجانی سخت کوشی ،ابتکار و حضور در تمامی
صحنه های انقالب اسالمی است و ایشان چه در قوه مقننه ،چه
مجریه ،چه در دوران جنگ ،چه در دوران ریاست مجلس خبرگان
رهبری و چه در ریاست مجمع تشخصی مصلحت نظام یار مقام معظم
رهبری بود و برای ...
ادامه در صفحه 2

اناهلل و انا الیه راجعون
خبر درگذشت نا گهانی عالم مجاهد،
انقالبی نستوه و یار دیرین حضرت امام(ره)،

09218334643

آگهی مناقصه عمومی
دومرحله ای شماره 95 -03
شرکت تولید
نیروی برق بندرعباس
رجوع به صفحه 3

آ گهی فراخوان عمومی
شرکت فرداست
انرژی فالت قاره
رجوع به صفحه 3

رفسنجانی
آیت اهلل هاشمی
ݑ

همه را متاثر کرد .این ضایعه بزرگ را به حضرت بقیه اهلل االعظم ارواحنا
فداه ،مقام معظم رهبری و خانواده گرامی ایشان تسلیت عرض می کنیم
و از درگاه خداوند متعال برای آن مرد بزرگ علو درجات
مسالت می نماییم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان

آگهی مزایده فروش
شرکت کشتیرانی
جمهوری اسالمی
رجوع به صفحه 3

زاپن تو دی چه نوشت؟

آ گهی شرکت های
تعاونی سراسر
استان هرمزگان
رجوع به صفحه 3

جناب آقای عیسی بشقره
انتخاب شایسته حضرتعالی رابه
عنوان عضواصلی هیئت مدیره
کانون انجمنهای صنفی رانندگان
جاده ای حمل کاالی سراسر کشور
تبریک عرض نموده وتوفیق
شمارادرخدمت به نظام مقدس
جمهوری اسالمی از خداوند
مسئلت داریم.

«رفسنجانی ،از سران ایران که زندگیاش انعکاس زندگی مردم بود درگذشت» عنوان مقاله مربوط به درگذشت سردار سازندگی ایران است و در ادامه آمده ،علیا کبر هاشمی رفسنجانی رئیسجمهور
پیشین ایران روز یکشنبه در حالی درگذشت که در بین نخبگان حا کم دههها ایفای نقش کرده بود؛ وی شخصی بود که با دیدگاههای میانهرواش همیشه موافقت نمیشد ،اما تیزبینیاش راه او را در
انقالب ،جنگ و سیاستهای مشوش کشور باز کرد .حیات سیاسی وی با تاریخ امروزی ایران درهمآمیخته است ،چه زمانی که در کنار آیتاهلل روحاهلل خمینی در شکلگیری انقالب اسالمی فعالیت
داشت و چه زمانی که بهعنوان فرستاده ایران در قرارداد ایران کنترا نقش ایفا میکرد .او در پایهگذاری برنامه جنجالبرانگیز هستهای ایران نقش داشت ،اما بعدها از توافق با قدرتهای جهان برای
محدود ساختن آن در قبال رفع تحریمها پشتیبانی میکرد.

سایر رخدادها

شلیک هشدارآمیز نیروی دریایی آمریکا به قایقهای ایرانی

هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای
حمل ونقل بندرعباس

جو
ر

آگهی مزایده
بانک ملی ایران
مدیریت امور
شعب استان هرمزگان
ع به

صفح
ه3

خبرگزاری رویترز در خبری مدعی شد که نیروی دریایی آمریکا در تنگه هرمز به سمت قایقهای
سپاه پاسدارن تیر اخطار شلیک کرده است.
دو مسئول آمریکایی به رویترز ،گفتند که نیروی دریایی آمریکا به نشانه اخطار  3بار به سمت 4
قایق نیروی دریایی سپاه شلیک کرده است.این مسئوالن مدعی شدند که قایقهای سپاه با
سرعت به سمت آنها نزدیک می شدهاند.این در حالی است که مسئوالن ایرانی هیچ وا کنشی
به این خبر نداشتهاند

آگهی مزایده 95/1
شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی ایران
منطقه هرمزگان
رجوع به صفحه 3

