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بازتاب

گروه سیاسی//
مراسم تشییع و تدفین پیکر مرحوم آیتاهلل ا کبر هاشمی رفسنجانی که
با حضور میلیونی مردم از ساعت  8و نیم صبح دیروز آغاز شده بود ،با
خا کسپاری رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام در جوار امام
راحل پایان یافت.

به گزارش ایسنا ،آیین وداع با پیکر مرحوم آیتاهلل
هاشمیرفسنجانی ،رئیس 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 اهلل هاشمی رفسنجانی در دانشگاه تهران
قرائت شد.
بیت مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی ،حجتاالسالم حسن
روحانی  ،آیت اهلل صادق آملی الریجانی و علی الریجانی ،ابراهیم
جعفری وزیر خارجه عراق ،عمار حکیم رییس مجلس اعالی عراق،
سردار سلیمانی ،سردار محمدعلی جعفری ،سردار باقری،سردار
رحیم صفوی  ،امیر سیاری ،محمد نهاوندیان ،سردار حسین
دهقان ،سید محمود علوی ،سیدحسن قاضیزادههاشمی،
محسن رضایی ،بیژن زنگنه ،آیتاهلل حائریشیرازی ،،عبدالرضا
رحمانیفضلی ،سورنا ستاری ،حسین هاشمی ،احمد جنتی،
محمد امامیکاشانی ،محمدرضا تابش ، ،عبداهلل جاسبی ،میرزاده،
حاجیبابایی ،پرویز فتاح ،احمد توکلی ،محمدرضا نعمتزاده،
عباس آخوندی ،حجتاالسالم ناطقنوری ،سیدمحمد دعایی،
حجتاالسالم علیعسگری ،حجتاالسالم موحدی کرمانی،
موسوی الری ،کمال خرازی ،طهماسب مظاهری ،محمدرضا
باهنر ،حجتاالسالم مجید انصاری ،صالحیامیری ،محمدباقر
قالیباف ،حسن قشقاوی ،سیدمحمد حسینی ،محمدرضا
میرتاجالدینی ،جعفریدولتآبادی ،عالالدین بروجردی ،الیاس
حضرتی ،حجتاالسالم سیدهادی خامنهای و جمع زیادی از
نمایندگان مجلس مسئوالن لشگری و کشوری از ساعات اولیه
مراسم تشییع پیکر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در دانشگاه تهران
حاضر شدند.
مهدی و یاسر هاشمی در حاشیه مراسم تشییع پیکر آیت اهلل
هاشمی رفسنجانی در میان جمعیت حضور یافتند و مردم نیز به
ابراز همدردی با آنها پرداختند.محمد هاشمی برادر رییس فقید
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز که از میان جمعیت مردم خود
را به محل برگزاری مراسم تشییع آیت اهلل هاشمی رساند ،از ابراز
ارادت مردم به برادر فقیدش و همدریهای مردمی تشکر کرد.
«عزا عزاست امروز روز عزاست امروز ،خامنهای رهبر صاحب عزاست
امروز» « ،هاشمی راهت ادامه دارد» «« ،روحانی ،خاتمی ،تسلیت
تسلیت» « ،عزا عزاست امروز روز عزاست امروز ،جمهوری اسالمی
صاحب عزاست امروز» « ،عزا عزاست امروز روز عزاست امروز،
هاشمی مبارز پیش خداست امروز» « هاشمی درود رهبر ما بدرقه
راه تو»« ،عزا عزاست امروز ،هاشمی عزیز ما پیش خداست امروز» ،
«عزا عزاست امروز هاشمی مبارز پیش خداست امروز»« ،بهشتی،
مهمان برایت آمده ،هاشمی خدانگهدار تو» «حسین حسین شعار
ماست هاشمی افتخار ماست»  ،از جمله شعارهایی بود که در این
مراسم دوستداران رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام سر
دادند.ارگانها و نهادهای مختلف نیز پیامهای تسلیت خود را در
بنرها و پال کاردهای مختلف نصب و یا به همراه پوسترهایی از رییس
فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام توزیع میکردند.تشییع
کنندگان پیکر آیتاهلل هاشمی رفسنجانی همچنین تصاویری از
ایشان در کنار رهبری در دست داشتند که از جمله روی یکی از
آنها نوشته شده بود؛ «  59سال همدلی و هفکری» .همچنین
پال کاردهایی با مضامین؛ «به خدا میسپارمت»  « ،هاشمی روحت
شاد ،روحانی زندهباد» و  ...در دست داشتند.
تصاویری از آیتاهلل هاشمی رفسنجانی و حجتاالسالم و
المسلمین حسن روحانی که بر روی آن نوشته شده بود »،آیتاهلل
هاشمی؛ مظهر استقامت و صبر  ،مرد فردا» نیز در دست تشییع

پیکر آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
در جوار امام (ره) آرام گرفت
کنندگان دیده میشد.
رهبر معظم انقالب راس ساعت 10صبح دیروز جهت اقامه نماز بر
پیکر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی وارد دانشگاه تهران شدند و نماز
را بر پیکر رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام اقامه کردند.
مراسم تشییع پیکر مرحوم هاشمی رفسنجانی بعد از اقامه نماز
توسط حضرت آیت اهلل خامنهای از دانشگاه تهران آغاز و در حال
حاضر خودروی حامل پیکر رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت
نظام در میان سیل دوستدارانش تا میدان راه آهن و سپس حرم
امام راحل حرکت کرد .تشییع کنندگان پیکر آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی را با ذکر ال اله اال اهلل  ،از لشکر حزباهلل ،اهلل ا کبر  ،ال اله
اال اهلل بدرقه کردند.
همزمان با حرکت خوروی حامل پیکر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
در میان خیل دوستداران آن فقید انقالبی جمعیت زیادی از مردم
جهت وداع با پیکر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و شرکت در مراسم
خا کسپاری آن یار دیرین امام و رهبری در حرم مطهر امام خمینی
(ره) حضور یافته و با سردار دادن شعارهایی نظیر عزا عزاست
امروز ،روز عزاست امروز خامنه ای رهبر صاحب عزاست امروز به
عزاداری پرداختند.پیشاپیش ماشین حامل پیکر «آیتاهلل» بر
روی پال کاردی قسمتی از بیانات حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر
این که « مردان تاریخ تا آخر زنده هستند .بدخواهان باید بدانند
هاشمی زنده است ،چون نهضت زنده است» .همچنین قسمتی از
پیام تسلیت حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر انقالب اسالمی نیز در
پشت این پال کار آورده شده بود.
مقارن ظهر دیروز و اندکی بعد از اذان ظهر پیکر آیت اهلل هاشمی
رفسنجانی بر روی دست دوستاداران آن فقید انقالبی وارد صحن
حرم مطهر امام (ره)شد و برروی دستان خیل دوستدارانش وارد
ضریح امام راحل گردید و بعد از انجام آداب دینی خا کسپاری در
جوار مقتدای خود آرام گرفت.
پس از پایان مراسم خا کسپاری آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در
حرم مطهر امام خمینی (ره) هنگام خروج خانواده ایشان از حرم
مطهر مردم قدرشناس و همیشه در صحنه کشورمان با سردادن

دکتر رئوفی استاد جامعه شناسی دانشگاه های استان هرمزگان:

آیت اهلل هاشمی سکاندار مدرن شدن ایران با رعایت اصول اسالمی و ایرانی بود
گروه سیاسی//وفات هاشمی در سالروز به قتل رسیدن
امیرکبیر همخوانی اتفاقی جالبی بود چرا که وی همچون امیرکبیر
بدنبال اصالحات تکنوکراتیک ایران بود .به گزارش جنوب ایران،

دکتر محمود رئوفی استاد جامعه شناسی دانشگاه های استان
هرمزگان و از فعاالن سیاسی جنوب کشور در یادداشتی به بیان
ابعاد مختلف شخصیتی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی پرداخته
است.آیت اهلل هاشمی رفسنجانی درکنار رهبری و شهید بهشتی
و مرحوم موسوی اردبیلی و شهید باهنر پس از مرحوم طالقانی
و مرحوم منتظری و شهید مطهری از یاران نزدیک مرحوم امام
(ره) در شکل گیری نظام جمهوری اسالمی ایران نقشی بنیادی
و انکار ناپذیر دارد.هاشمی رفسنجانی در درون و بیرون نظام
موافقان ومخالفان بسیار داشت.در ارزیابی کارنامه سیاسی وی
باید بدون حب و بغض داوری منصفانه داشت.هاشمی اولین
حضور وبروز سیاسی اش پس از پیروزی انقالب درانتصاب مرحوم
بازرگان به نخست وزیری موقت انقالب بود،همان جا که متن
حکم امام (ره) مبنی بر نخست وزیری بازرگان راقرائت نمود.از آن
روز تا ۱۹دی  ۹۵هاشمی فراز و فرود بسیار در عرصه سیاست ورزی
کشور داشت ،ازمعاونت وزارت کشور تا ریاست مجلس شورای
اسالمی و جانشین فرماندهی کل قوا تا دو دوره ریاست جمهوری

و ریاست مجلس خبرگان تا ریاست مجمع تشخیص مصلحت
نظام.دکتر رئوفی :آیت اهلل هاشمی سکاندار مدرن شدن ایران
با رعایت اصول اسالمی و ایرانی بود.هرکدام از این دوره هارا باید
منصفانه قضاوت کرد .همچنین وی درسال  ۵۶یکی از موسسن
جامعه روحانیت مبارز تهران و درسال  ۵۸یکی از موسسین حزب
جمهوری اسالمی محسوب میگردد.یکی از شاخص ترین دوره
های حیات هاشمی دوران سازندگی است .پس از پایان جنگ
تحمیلی هشت ساله ،کشور نیاز مبرمی به بازسازی اقتصادی و
نوسازی ملی داشت .علیرغم انتقاداتی که به دوران سازندگی
وارد است اما نقش بی بدیل هاشمی در رونق اقتصادی و طراحی
برنامه های پنج ساله توسعه کشور انکار ناپذیر است.برنامه های
هشت ساله وی موجب توسعه قابل توجه اقتصادی و اجتماعی
و فرهنگی و علمی و صنعتی کشور شد.فرایند مدرن شدن ایران
ضمن حفظ اصول اسالمی وسنتی ایران از زمان دولت سازندگی
شدت قابل توجهی یافت .درحقیقت زمینه پیروزی دولت
اصالحات در دولت سازندگی طراحی شد.فهم شعارتوسعه
سیاسی خاتمی بدون فهم شعار توسعه اقتصادی هاشمی امکان
پذیر نیست ،ا گر اصالح طلبان عقالنیت سیاسی به خرج می
دادند و اجازه میدادند که هاشمی رئیس مجلس ششم می شد.

آ گهی ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد وامال ک بندرعباس به شرح رای
شماره  139560323054000771مورخ  1395/9/1تصرفات مالکانه حسین نیکوئی فرزند اسحق
تحت عنوان ششدانگ یکباب خانه به مساحت  370/56مترمربع مفروز ومجزی شده از پال ک
 257فرعی از  -1اصلی واقع در محله طالبند بخش دو بندرعباس به استناد بند ب ماده  1و ماده
 3قانون مذکور را تایید نموده است به جهت عدم دسترسی به مالک اولیه مقرر گردید پس از
انتشار آ گهی سند مالکیت رسمی صادر وتسلیم گردد و از همین رو در اجرای ماده  3قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دونوبت به فاصله  15روز
جهت اطالع عموم ومالک وصاحبان حقوق آ گهی می گردد چنانچه ظرف مهلت دوماه ازتاریخ
اولین انتشار آ گهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امال ک بندرعباس تسلیم نگردد
سندمالکیت براساس مفاد رای فوق در حدودوصالحیت وفق مقررات صادرخواهد گردید در
صورت وصول اعتراض معترض می بایست ازتاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک
ماه به دادگاه صالح محل مراجعه وتقدیم دادخواست نماید چنانچه پس از سپری شدن مهلت
مذکور وعدم ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت
اقدام خواهد نمود وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول1395/10/6:
تاریخ انتشار نوبت دوم1395/10/21:
اسمعیل ربیعی نژاد -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بندرعباس
 33837 95/10/1م الف 11926

رونوشت آ گهی حصر وراثت
آقای حیدر نیکو دارای شناسنامه (کارت ملی) شماره  3459165758به شر ح دادخواست به کالسه  630/95از این
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد نیکو بشناسنامه (کارت ملی) شماره
 3459195614درتاریخ  93/8/4اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است
به  -1حیدر نیکو فرزند محمد کد ملی  3459165758نسبت با متوفی فرزند پسر  -2مریم نیکو فرزندمحمد کد ملی
 3459911999نسبت با متوفی فرزند دختر  -3حسنیه نیکوفرزند محمد کد ملی  3450086456نسبت بامتوفی فرزند
دختر  -4صدیقه نیکو فرزند محمد کد ملی  3459951753نسبت با متوفی فرزند دختر  -5حمزه نیکو فرزند محمد کد ملی
 3450037277نسبت بامتوفی فرزند پسر  -6لطیفه نیکو فرزند محمد کد ملی  3459883448نسبت با متوفی فرزند
دختر  -7فاطمه نیکو فرزند محمد کد ملی  3459270373نسبت بامتوفی فرزند دختر  -8سلیمان نیکو فرزند محمد کد
ملی  3459197765نسبت بامتوفی فرزند پسر  -9زهرا نیکو فرزند محمد کد ملی  3459197773نسبت با متوفی فرزند
دختر  -10عبداله نیکو فرزند محمد کد ملی  3459270365نسبت با متوفی فرزند پسر  -11فرشته نیکو فرزند محمد کد
ملی  3450247662نسبت با متوفی فرزند دختر  -12فاطمه زیوری فرزند درویش کد ملی  3459260165نسبت با متوفی
همسر  -13رضا نیکو فرزند محمد کد ملی  3450140019نسبت با متوفی فرزند پسر.
اینک با انجام تحقیقات مقدماتی درخواست مزبور دریک نوبت آ گهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از
متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر نخستین آ گهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

قاضی شورای حل اختالف شعبه اول قشم
12122 95/10/15

شعارهای« هاشمی هاشمی تسلیت تسلیت » آنها را تا درب
خروجی حرم مطهر امام خمینی (ره) همراهی کردند.
آیت اهلل ا کبر هاشمی رفسنجانی عصر روز یکشنبه هفته جاری به
علت عارضه قلبی و نارسائی تنفسی پس از انتقال به بیمارستان
شهدای تجریش در سن  ۸۲سالگی دار فانی را وداع گفت.
قدردانی خانواده هاشمی رفسنجانی از بدرقه باشکوه مردم

خانواده آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در پیامی ضمن قدردانی
از حضور باشکوه مردم ایران در مراسم تشییع و بدرقه آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی ،اعالم کردند« :امروز تنها وداع با هاشمی نبود؛
مردم با مظلومیت بهشتی ،تفکر مطهری ،آزاداندیشی طالقانی و
شجاعت و صالبت خمینی کبیر وداع کردند».
به گزارش ایرنا ،متن پیام خانواده آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به
این شرح است:
بسمه تعالی
لحظه لحظه امروز در بدرقه شکوهمند و مردمی پدر در تاریخ این
سرزمین ثبت شد؛ وداع مردم با مردی که برای مردم زیست ،برای
مردم مجاهدت کرد و سرافرازی مردم را میخواست و چه زیبا
همین مردم سرافرازش کردند .تهران شاهد حضور بینظیر و خارج
از شمار انسانهایی بود که به بدرقه بزرگمرد قرن ایرانزمین آمده
بودند .امروز تنها وداع با هاشمی نبود؛ مردم با مظلومیت بهشتی،
تفکر مطهری ،آزاداندیشی طالقانی و شجاعت و صالبت خمینی
کبیر وداع کردند.امروز تجلی وفای به وعده الهی بود ،وعدهای که
خداوند به بندگان صالحش در صبر و پایمردی و مجاهدت داد و
امروز به بهترین شکل ،آن را برای هاشمی محقق کرد .چشمان
ظاهر هاشمی ا گرچه امروز بسته بود اما میلیونها چشم تر دیدند
چگونه خدا به صبر او در برابر تیرهای زهرآ گین تخریب و تهمت،
جزایی نیکو داد و به این مجاهد نستوه آبرو بخشید.پدرمان فرزند
قرآن بود و در آخرین فصل از عمر خود ،از نصر الهی وعده میداد
و حضور مردم را منشأ و مظهر این پیروزی میدانست .و سرانجام
مردم آمدند و چه باشکوه آمدند؛ اذا جاء نصراهلل والفتح و رأیت
الناس یدخلون فی دین اهلل افواجا.عصاره عمر هاشمی ،اعتدال و
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وحدت بود و رحلتش نمایشگاهی بینظیر از اثبات حقانیت اعتدال
و ضرورت وحدت پدید آورد .همانگونه که در حیاتش مردممدار
بود ،رحلتش نیز مردممدار شد.هاشمی مدافع مظلومین و
دغدغهمند گشودن انسدادها در حیات جامعه بود ،قوام نظام را
در وحدتی حدا کثری و بودن همه با هم میدانست و امروز شاهد
بودیم ،همه با هم برای او آمدند.
امروز احساس کردیم تنها ما در فراغ پدر ننشستهایم که میلیونها
نفر برای رحلت پدری بیبدیل به سوگ نشستهاند .اما چگونه
میتوانیم هاشمی را زنده ندانیم در حالی که امتداد تفکر او را در
چشمان غمگین و خیل انبوه بیشمار مردمانی میبینیم که مانند
هاشمی میاندیشند و مانند او دغدغه سرافرازی ایران با اعتدال و
آرامش را دارند.این سرزمین ،هرچند بزرگمردی نستوه را از دست
داد که جلوتر از زمان خود بود و همواره به آینده میاندیشید اما
در مقابل ،صاحب نسلی شده است که پای در راه ساختن ایرانی
بهتر نهادهاند.امروز ایران فرزندی بزرگ ،مردم پدری آیندهنگر و رهبر
انقالب دلسوزترین رفیق خویش را از دست داد ه است؛ اما همان
گونه که لحظه لحظه حیات هاشمی راهگشای کشور بود ،وداع و
بدرقه بینظیر مردم نیز میتواند سرمایهای بزرگ برای ایران و مبدأ
بازگشت جامعه به مسیر اعتدال و وحدت باشد.در پایان زبانمان
قاصر است از آنکه سپاس خود را از سیل الطاف مردم قدرشناس
ایران ،مسئوالن نظام به ویژه رهبر انقالب ،مراجع عظام تقلید،
علما و نخبگان ،رهبران سایر ادیان و مذاهب و مردم و مسئوالن
کشورهایی که با همدردی و همراهی تحمل این ضایعه بزرگ را
برای ما آسانتر ساختهاند اعالم نماییم.پیکر خسته این مجاهد
نستوه در کنار مراد او خمینی کبیر به آرامشی ابدی رسید اما عشق
هاشمی به مردم ،مرگ او را ناممکن ساخته است .هاشمی زنده
است تا انقالب زنده است ،هاشمی زنده است تا ملت زندهاند و راه
هاشمی پاینده خواهد ماند.
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق /ثبت است بر جریده عالم
دوام ما»
حاشیههای آیین تشییع پیکر آیتاهلل هاشمی

مراسم تشییع پیکر آیت اهلل ا کبر هاشمی رفسنجانی در دانشگاه
تهران با حاشیه هایی بسیاری همراه است که حضور وصف ناپذیر
مردم برای وداع با یار دیرین امام (ره) از مهمترین آنها به شمار می
رود.به گزارش ایرنا ،همه مسیرهای منتهی به خیابان انقالب و
دانشگاه تهران برای تردد خودروها بسته است و تنها خودروهایی
اجازه عبور دارند که کارت ویژه تردد داشته باشند.
مردم در محدوده خیابان قدس و طالقانی و از سمت در
شرقی دانشگاه اجتماع کرده اند .این اجتماع  ،طیف های مختلف
مردم را نشان می دهد.
مردم با در دست داشتن پال کاردهایی با مضمون «بدرود
امیرکبیر»« ،خداحافظ پیر اعتدال»« ،ناشران در سوگ استوانه
محکم خردورزی»« ،هاشمی زنده است تا نهضت زنده است»،
«سفر به خیر رفیق دیرین» و «به خدا می سپارمت» به خیل
جمعیت می پیوندند.
تقاطع خیابان های اوصال  -انقالب به دلیل ازدحام بیش
از اندازه جمعیت بسته شده است و جمعیت بسیاری به سمت
دانشگاه تهران می رود .
مشاهدات خبرنگاران نشان می دهد در شرقی دانشگاه
تهران حوالی ساعت  9و  20دقیقه صبح به دلیل پر شدن ظرفیت
داخل دانشگاه ،روی مردم بسته شده است و از ورود مردم
ممانعت می شود.
اقشار مختلف مردم با چشمان گریان و سیاه پوش در این
مراسم حضور یافته اند.
نیروهای امنیتی برای برقراری نظم و گشودن راه تردد مردم
حضور چشمگیری دارند.
تعدادی خودرو تک سرنشین با چراغ گردان پال ک شخصی و
دولتی وارد محدوده این خیابان شدند که به نارضایتی و اعتراض
مردم انجامید.

شرکت آریا کشاورز نامدار سهامی خاص

درتاریخ  1395/8/20به شماره ثبت  17061به شناسه ملی  14006324922ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که
خالصه آن به شر ح زیر جهت اطالع عموم آ گهی می گردد.
موضوع:خرید وفروش ،خدمات پس از فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی،ترخیص کاال از گمرکات
کشور ،اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی ،گشایش اعتبارات وال سی ،اخذ و اعطای نمایندگی ،شرکت در
کلیه مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم
به ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد.
مدت شرکت:ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت :بندرعباس -بلوار امام حسین -کوی نیایش -نیایش  -67کدپستی 7919646455
سرمایه شرکت :مبلغ  1000000ریال منقسم به  100سهم  10000که تعداد 100سهم با نام می باشدکه مبلغ  1000000ریال توسط
موسسین طی گواهی بانکی شماره  402/95/2070مورخ  95/7/28نزد بانک کشاورزی شعبه منوجان پرداخت گردیده
است.
اولین مدیران شرکت:
یاسر حسن پور سرگروئی به شماره ملی  3160978605به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
سمیه نظری به شماره ملی  3392653292به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره -عضو اصلی
حسن ساعی اهق به شماره ملی  1552674959به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.
دارندگان حق امضاء :کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه
با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت
معتبر است.
اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل :عیسی اعتمادی به شماره ملی  6089637181به عنوان بازرس اصلی وکلثوم اعتمادی به
شماره ملی  3422071229به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه صبح ساحل جهت درج آ گهی های شرکت انتخاب شد.
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موسسه غیرتجاری آوای صلح وعدالت ساحل

درتاریخ  1395/9/30به شماره ثبت  1422به شناسه ملی  14006427482ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که
خالصه آن به شر ح زیر جهت اطالع عموم آ گهی می گردد.
موضوع:پذیرش ومدیریت داوری درکلیه دعاوی حقوقی داخلی و بین المللی به منظور حل وفصل اختالفات مراجعین-
انجام مساعی الزم در صلح وسازش از طریق میانجی گری در امور حقوقی وکیفری وفق مقررات -معرفی یا تعیین داور
یا هیات داوران در پرونده های ارجاعی به موییه وهمکاری با داوران در زمینه حسن اداره دعاوی و ابالغ مکاتبات به
داوران و اصحاب دعوی ت -انعقاد هرگونه قرارداد با اشخاص حقوقی وحقیقی جهت مشاوره حقوقی در خصوص تنظیم
قراردادهای تجاری داخلی ،بین المللی ،سرمایه گذاری ،حمل ونقل ،مالکیت فکری وتنظیم قرارداد داوری ،خرید وفروش
هرگونه کشتی وهرگونه شناور دریایی ارائه خدمات حقوقی مرتبط با ثبت عالئم واختراعات ومالکیت فکری در داخل
وخارج کشور وتسهیل فرایند انتخاب وکیل جهت پرونده های حقوقی مطروحه درخارج از ایران و پیگیری امورات مرتبط
با آن برگزاری دوره های آموزشی حقوقی و داوری درموسسه ،برگزاری جلسات آموزشی و ارائه خدمات مرتبط به ادارات و
سازمانهاوشرکتهای دولتی وخصوصی با استانداردهای روزدنیا ودعوت از اساتید و پژوهشگران جهت سخنرانی -انجام
طرحهای علمی -پژوهشی اعم از اجرا ونظارت و داوری ودر صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ
مجوزهای الزم ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.
مدت:ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی :بندرعباس -پارک شهر-خیابان فلسطین -جنب مسجد سید الشهداء -پال ک  32کدپستی 7916693118
سرمایه شرکت :مبلغ  1000000ریال می باشد.
میزان سهم الشرکه هریک از شرکا:
اصغر هاشمی دارای  500000ریال سهم الشرکه
سیما هاشمی دارای  500000ریال سهم الشرکه
اولین مدیران:
خانم سیما هاشمی به شمراه ملی  3380477559به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره -عضو اصلی ازتاریخ ثبت
به مدت نامحدود
آقای اصغر هاشمی به شماره ملی  3421813698به سمت رئیس هیئت مدیره ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود
دارندگان حق امضاء :امضا کلیه اوراق بهادار وتعهدآور شرکت ازقبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها ،عقود اسالمی با
امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه

اداره کل ثبت اسناد وامال ک استان هرمزگان -مرجع ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری بندرعباس
 33931 95/10/19م الف 12114

پیام تسلیت شخصیتهای و گروه های مختلف سیاسی و
اجتماعی هرمزگان در پی رحلت آیتاهلل هاشمی
ادامه از صفحه 1
پیشرفت و توسعه کشور خدمات زیادی انجام داد .بدون شک
فقدان آیتاهلل رفسنجانی ضایعهای بزرگ است.

نماینده بندرعباس :آیتاهلل هاشمی رفسنجانی وزنهای تأثیرگذار
در نظام بود

احمد مرادی نیز درگذشت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی را
به حضور مقام معظم رهبری ،خانواده ایشان و مردم ایران
تسلیت گفت.
وی در پیام خود آورده است :آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
معروف به یار دیرینه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری
بودند و در سختترین شرایط ،چه در زمان انقالب8 ،سال
دفاع مقدس و چه بعدازآن با ایثارگری ،مقاومت و مدیریت
نقش مهمی را در نظام جمهوری اسالمی ایران ایفا کردند.
همچنین در چند سال اخیر با توجه به مسائل و مشکالتی
که کشورمان با آنها روبهرو بود ایشان بهعنوان یک محور
تأثیرگذار به دنبال حکمفرما شدن و تثبیت آرامش در کشور
بودند و نقش مهمی در تحقق این مهم داشتند.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی همیشه مورد تائید مقام معظم
رهبری بودند و ب ه عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظام که یکی از ارکان اصلی و جدی نظام است ،خدمتگزار
این نظام بودند و روح ایشان در سایه مغفرت الهی خواهد بود.
چ کس
نماینده شرق هرمزگان :خدمات آیتاهلل هاشمی بر هی 
پوشیده نیست

سید مصطفی ذوالقدر نیز با ابراز تأسف از درگذشت نا گهانی
حضرت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی فقدان این عالم بزرگوار که
سرتاسر عمر پر برکتشان را صرف خدمت به مردم و انقالب
کرد را خدمت مقام معظم رهبری و ملت ایران تسلیت گفت.
وی با اشاره به اینکه از دهه  ۶۰به دلیل حضور در مجلس
شورای اسالمی با این شخصیت بزرگوار ارتباط داشته و همواره
بزرگترین دغدغه ایشان خدمت به مردم بوده است ،تأ کید
کرد:خدمات حضرت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی و محبوبیت
این بزرگوار چیزی نیست که از حافظه تاریخی ملت ایران پا ک
شود .متأسفانه خبر درگذشت نا گهانی ایشان برای بنده و کل
جامعه ایران مانند یک شوک بود و فقدان این بزرگوار برای
تمام دلسوزان نظام و انقالب بسیار سنگین است.
مشیری :آیتاهلل هاشمی بر همه فرزندان انقالب ،حق پدری
داشت

رییس ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در استان هرمزگان در
انتخابات ریاست جمهوری سال  ،92ضمن تسلیت درگذشت
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی به ملت ایران ،گفت :آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی به همه فرزندان انقالب ،حق پدری
داشتند و از ستونهای اصلی انقالب اسالمی ایران بودند.
رئیس مجمع مشورتی توسعه استان هرمزگان بابیان اینکه
همه گروهها و سیاسیون غیر تندرو همیشه زیر چتر حمایت
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی بودند ،افزود :ایشان بر همه
نیروهای معتدل کشور پدری میکردند و مانعی سر راه
مخالفین انقالب و ستون خیمه انقالب بودند .امیدوارم پس
از درگذشت ایشان نهضت و راهشان پایدار باشد.
پیام تسلیت شورای عالی مدارس اهل سنت جنوب ایران در پی
درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی

شورای عالی مدارس اهل سنت جنوب ایران در پی درگذشت
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظام  ،پیام تسلیتی صادر کرد.
به گزارش ایرنا ،در این پیام ،آمده است :خبر درگذشت حضرت
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی یار دیرین امام و یکی از استوانه
های انقالب اسالمی که تمام مساعی خود را مصروف خدمت
به انقالب  ،نظام اسالمی و مردم شریف ایران نمود و بارها بر
وحدت اسالمی به عنوان رمز اقتدار مسلمین تا کید داشت،
جامعه اهل سنت و جماعت جنوب ایران متاثر و متالم نمود.
در ادامه این پیام آمده است :بدین وسیله مراتب تسلیت
کلیه علماء و طالب مدارس دینی اهل سنت و جماعت جنوب
ایران (هرمزگان ،فارس و بوشهر) و عموم جامعه اهل سنت
جنوب کشور را به ملت بزرگوار ایران اسالمی ،محضر رهبر
معظم انقالب ،ریاست محترم جمهور ،فرزندان و بازماندگان
خانواده محترم هاشمی رفسنجانی اعالم نموده و از درگاه
خداوند متعال برای آن مرحوم  ،مغفرت و علو درجات و برای
بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در پیروزی انقالب نقش عمدهای
داشت

نماینده سابق مجلس شورای اسالمی از نقش عمدهایتاهلل
هاشمی رفسنجانی در پیروزی انقالب اسالمی سخن گفت.
ابوالقاسم جراره افزود :آیتاهلل هاشمی رفسنجانی از مبارزین
شاخص و سرشناس قبل از انقالب اسالمی بود.
وی بابیان اینکه ایشان مسئولیتهای مهمی در انقالب
اسالمی ایفا داشتند ،تصریح کرد :آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
یکی از یاران قدیمی امام خمینی(ره) بود که در پیروزی انقالب
اسالمی نقش عمدهای داشت.
جراره در پایان با اشاره به اینکه آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
در طول انقالب اسالمی مسئولیتهای مهمی را بر عهده
داشتند ،خاطرنشان کرد :همانطور که مقام معظم رهبری
فرمودند ،آیتاهلل هاشمی رفسنجانی سالهای متمادی چه
قبل از انقالب و چه بعد از انقالب در کنار ایشان بودند و از یاران
قدیمی مقام معظم رهبری بودند.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،یار همیشگی امام راحل و مقام معظم
رهبری بود

دبیر حزب مؤتلفه اسالمی هرمزگان گفت :آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی در طول دوران قبل از انقالب حامی و وفادار به
خط امام خمینی (ره) و در دوران بعد از انقالب نیز همواره یار و
همراه مقام معظم رهبری بودند.
ابراهیم معتمدی ضمن تسلیت درگذشت آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی به حضور مقام معظم رهبری و ملت ایران ،اظهار
کرد :ایشان فردی مجاهد،فاضل و سیاستمداری باهوش و
پرکار بود.وی بابیان اینکه آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در طول
دوران قبل از انقالب حامی و وفادار به خط امام خمینی (ره)
بود ،اضافه کرد :ایشان در دوران بعد از انقالب نیز همواره یار و
همراه مقام معظم رهبری بودند.
معتمدی خاطرنشان کرد :خطبههای نماز جمعه آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی بهخصوص در دوران جنگ تحمیلی،
بسیار مؤثر و دشمنشکن بود.معتمدی در پایان بیان کرد:
روحیه و شخصیت مقتدر آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،موجب
تضعیف روحیه دشمن در طول هشتساله جنگ تحمیلی
میشد.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی کتاب بزرگ انقالب بود

رئیس شورای هماهنگی اصالحطلبان استان هرمزگان بابیان
اینکه آیتاهلل هاشمی رفسنجانی کتاب بزرگ انقالب بود،
گفت :تفسیر این کتاب از زوایای مختلف خود کتابی بزرگتر
است که باید به آنها پرداخته شود.
حجتاالسالم محمد ذا کری ،ضمن تسلیت درگذشت آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی به مردم ایران ،اظهار کرد :درگذشت
ایشان بسیار غیرمنتظره بود و همه ملت ایران را شوک زده
کرد.
وی بابیان اینکه انقالب اسالمی یکی از پشتوانههای قوی
خود را از داد ،افزود :آیتاهلل هاشمی رفسنجانی عزتمندانه
زندگی کرد ،عزتمندانه از دنیا رفت و امیدوارم همانطور که
دوران حیاتشان پر از خیروبرکت برای انقالب و جامعه اسالمی
بود ،راهشان ادامه داشته و تمامی ملت ایران از آثار ماتأخر
خدماتشان بهرهمند شوند.
حجتاالسالم ذا کری با اشاره به اینکه درگذشت آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی برای همه ملت ایران ،همه جریانهای
سیاسی و حتی تمامی دشمنانشان دردنا ک بود ،اضافه کرد:
بسیاری از افرادی که در سالهای گذشته علیه این عالم
بزرگوار رفتارهای غیرمنصفانهای داشتند حاال به فقدان ایشان
و شخصیت بزرگشان پی بردهاند.
رئيس مجمع روحانیون مبارز هرمزگان بابیان اینکه آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی کتاب بزرگ انقالب بود ،خاطرنشان کرد:
تفسیر این کتاب از زوایای مختلف خود کتابی بزرگتر است که
باید به آنها پرداخته شود.
وی با اشاره به اینکه درگذشت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
پس از رحلت امام خمینی (ره) بزرگترین ضایعه برای انقالب
و امت اسالمی ایران بود ،بیان کرد :تنها زمان میتواند از درد
این ضایعه بزرگ بکاهد
تسلیت مجمع مشورتی توسعه هرمزگان در پی درگذشت آیت اهلل
هاشمی

مجمع مشورتی توسعه استان هرمزگان با انتشار بیانیه ای
درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت.
در بیانیه مجمع مشورتی توسعه استان هرمزگان به مناسبت
درگذشت حضرت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی آمده است:
رحلت حضرت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی ،خبری تلخ و
جانسوز برای ملت بزرگ ایران و شیفتگان آبادی وعمران

این آب و خا ک ،پس از ارتحال امام عظیم الشان است .نه
تنها تاریخ معاصر ایران بلکه تاریخ ایران و منطقه مردانی به
عظمت او کمتر دیده است.
او سرمایهای بی بدیل برای کشور ،نظام و رهبری بود و در
حالی به امام خویش پیوست که در همه این سالها برای
حفظ میراث حضرت امام مورد طعن رفیق و هجوم رقیب قرار
داشت.
این بیانیه می افزاید :او پیوسته در سر سودای آبادی ایرانی
قدرتمند و توسعه یافته و پیشرفته داشت و لحظه ای برای
نیل به مقصود از پا ننشست .سرنوشت او را بدان جا کشاند
مرحوم امیرکبیر ،معمار توسعه ایران نوین،
تا در شب شهادت
ِ
چشم بر جهان فروبندد.
هاشمی رفسنجانی و امیرکبیر نامهایی خواهند بود که در
درازنای تاریخ ایران در کنار یکدیگر نوشته خواهند شد و چه
قصه پرغصه ای است داستان توسعه این دیار تشنه که چرخ
پیشرفت و توسعه در آن پیوسته به چاله هایی فرو می افتد که
چاله سازان بی فکر و جاهل با تندخویی و عصبیت ویرانگر،
ن حفر میکنند.در این بیانیه تصریح شده است:
بر سرراه آ 
کبر بهرمان در جایی از جوامع به هم می رسند که
امیر کبیر و ا ِ
ِ
روند توسعه در آن گذرگاه های صعب العبور را با زحمت و خون
دل طی میکند .خا ک تشنه این دیار تفتیده باید سالهای
مدید ،دیده بر دست سخاوت مادر گیتی بدوزد تا مگر دوباره
ابرمردانی به قامت امیر و ا کبر بزاید و شوالی سازندگی و آبادانی
ایران را بر دوش ایشان بیافکند.
این بیانیه در پایان تا کید می کند :مجمع مشورتی توسعه
استان هرمزگان نیز به نوبه ی خود و همچون آحاد مردم
توسعه خواه ایران اسالمی ،درگذشت اندوهبار پدر توسعه
ایران اسالمی را به ابتدا به ساحت مقدس حضرت ولی عصر،
نایب بر حقش حضرت آیت اهلل خامنه ای و همچنین به ملت
بزرگ و نجیب ایران اسالمی تسلیت و تعزیت عرض می نماید
پیام قائم مقام نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت در پی در
گذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی

درپیام تسلیت حجت االسالم محمد مریدی قائم مقام
نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت هرمزگان آمده است :در
گذشت تاثر برانگیز حضرت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی رئیس
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،یار دیرین امام و رهبری ،و
یکی از استوانههای نظام اسالمی ،خسرانی جبران ناپذیر برای
میهن اسالمی است.
در بخش دیگری از این پیام تسلیت آمده :مبارزات مستمر این
شخصیت عالیقدر در راه برپایی حا کمیت دینی در دوران پیش
از انقالب و حضور موثر و تعیین کننده او در همه عرصههای
انقالب از آغاز تا امروز از وی شخصیتی ممتاز و تکرار نشدنی در
تاریخ معاصر ایران ساخته است.
درپیام تسلیت حجت االسالم محمد مریدی قائم مقام
نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت هرمزگان  ،این مصیبت
به محضر مقام معظم رهبری ،خانواده مرحوم آیت هاشمی
رفسنجانی  ،جامعه روحانیت و ملت شریف ایران تسلیت
عرض شده و برای آن فقید سعید ،علو درجات در پیشگاه
باری تعالی مسئلت شده است.در پایان این پیام تسلیت
آمده است :خداوند بزرگ ،روح بلند ایشان را با شهیدان و
امام شهدا محشور نماید.
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی امین رهبری و نقطه اتکای مردم و
دولتمردان بود

دبیر حزب کارگزاران سازندگی در هرمزگان با اشاره به اینکه
آیتاهلل هاشمی سنگ صبور کشور بود که در حقش بسیار
جفا شد و مورد بیمهری و بیمحبتی قرار گرفت،گفت :تاریخ
انقالب اسالمی در مقابل جفا و ظلم ذرهای لب به شکایت
نگشود و آن اسرار و بیمهریها را با خود برد ،از هیچکس
کین ه یا گالیه و شکایتی نداشت و همیشه همه را میبخشید
قطعا امروز و در این فضا سخنرانان ما به بیان گوشهای از
که
ً
کرامت و بزرگی ایشان خواهند پرداخت.
موسی بدیعی افزود :تاریخ انقالب اسالمی با نام آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی گرهخورده و باید گفت که شخصیت ایشان
شخصیت ممتاز و بینظیری در کشور است که از ابتدای دهه
 ۴۰ایشان به دنبال حرکت امام خمینی همراه ایشان بود.
وی اضافه کرد :آیتاهلل هاشمی رفسنجانی از مبارزان و از
پیشکسوتان انقالب اسالمی است که هزینههای زیادی در
این راه پرداخت کرد و پنج سال در رژیم شاهنشاهی زندان
بود.بدیعی بابیان اینکه ایشان از محور مبارزین قبل از انقالب
اسالمی در تمام گروهها بود ،بیان کرد :در زمان قبل از انقالب
معتمد ،یار و امین امام خمینی(ره) بود و این مسئولیت را تا
پیروزی انقالب اسالمی ادامه داد و در سال  ۵۷که شورای
انقالب تشکیل شد از افراد مؤثر در این شورا بود.
دبیر حزب کارگزاران سازندگی در هرمزگان با اشاره به اینکه در
آن زمان آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ضمن عضویت در شورا
انقالب بهعنوان وزیر کشور در دولت موقت نیز انتخاب شد،
افزود :شخصیت و تأثیرگذاری آیتاهلل هاشمی رفسنجانی به
حدی بود که گروه فرقان از اولین ترورهای که در کشور انجام
داد ،شخص آیتاهلل هاشمی رفسنجانی بود و ایشان باوجود
جراحاتی که در این ترور برداشت ،توانست جان سالم به در
ببرد.
وی خاطرنشان کرد :با تشکیل شورای اسالمی در سال ۵۹
بهعنوان نماینده تهران انتخاب و همچنین بهعنوان رئیس
مجلس انتخاب شد ،ایشان مجلس را در شرایطی مدیریت کرد
که مملکت مواجه با حوادثی همچون شهادت آیتاهلل بهشتی
و  ۷۲تن از یارانش و در فاصلهی کوتاهی انفجار ساختمان
نخستوزیر و شهادت شهیدان رجایی و باهنر بود.بدیعی
بابیان اینکه در زمانی که عالوه جنگ تحمیلی ،کشور درگیر
بحران داخلی از قبیل فعالیتهای گروهکها علیه انقالب و
نظام نیز بود ،گفت :حضرت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ضمن
ریاست مجلس اسالمی بهعنوان نماینده امام خمینی در
شورای عالی دفاع و بعدها بهعنوان فرمانده جنگ ،جنگ را
به نحو مطلوبی اداره کرد.
وی اضافه کرد :با فرماندهی ایشان و بسیج کردن نیروهای
مانند حضور مردم ،نیروهای مسلح سپاه و ارتش یک وجب
خا ک کشور در اختیار دشمن قرار نگرفت و جنگ را به پایان
میرساند.دبیر حزب کارگزاران سازندگی در هرمزگان بابیان
اینکه امروز متوجه تیزبینی و ذکاوت و هوش بسیار باالی آیت
اهلل هاشمی میشویم که چقدر در تداوم انقالب مؤثر بوده
است ،افزود :ایشان از سال  ۶۸تا  ۷۶در دو دوره بهعنوان
رئیسجمهور انتخاب شد و فضای بعد از جنگ را بهطرف
سازندگی هدایت کرد و آثار خدمات ایشان را در سازندگی کشور
و ارتباط و تعامل با دنیا را ملت شاهد بود.
وی با اشاره به اینکه آیتاهلل هاشمی رفسنجانی از ابتدای
تشکیل مجمع تشخیص مسلحت نظام ،ریاست این مجمع
را تا زمان ارتحال به عهده داشت که آثار آن را نیز مردم دید،
بیان کرد :ایشان در مجلس خبرگان رهبری نیز عالوه بر اینکه
عضویت این مجلس را داشت بهعنوان نائب رئیس و رئیس
مجلس خبرگان رهبری نیز بود.بدیعی بابیان اینکه آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی بهحق یار ،معتمد و مرید امام خمینی(ره)
و همچنین برای مقام معظم رهبری نیز امینی دلسوز و یاوری
همراه بود ،افزود :ایشان از استوانههای انقالب اسالمی بود و
بهجرئت میتوان گفت بعد از انقالب اسالمی و ارتحال امام
خمینی(ره) مردم ایران مصیبتی به این اندازه «فقدان آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی» ندیدهاند و هرروز زوایایی پنهان و آشکار
ایشان بیشتر برای همگان روشن خواهد شد که چه شخصیت
گران بهایی را ازدستدادهاند.وی اضافه کرد :آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی امین مقام معظم رهبری و نقطه اتکای مردم و
دولتمردان بود ،ایشان در انتخابات اخیر مجلس خبرگان
رهبری باالترین رأی تاریخ انقالب در این مجلس را در سال
 ۹۴کسب کرد ،تفکر باالی و هوش و ذکاوت آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی بینظیر و به این راحتی جایگزینی برای ایشان
پیدا نمیشود.دبیر حزب کارگزاران سازندگی هرمزگان بیان
کرد :تفکر باالی در سازندگی کشور و دغدغه ایشان که برای
سازندگی داشت ،باعث شد دولتمردان ،دولت سازندگی
حزب کارگزاران سازندگی را پایهگذاری کنند که امروز هم این
صحنههای مختلف کشور حضورداشته و خواهند داشت.
وی بابیان اینکه امروز همه کشور متأثر و محصور در غم از
دست دادن آیتاهلل هاشمی رفسنجانی هستند ،افزود:
ا گرچه در غم از دست دادن ایشان عزادار هستیم اما با تمام
وجود می گوییم آیتاهلل هاشمی راهت ادامه دارد.بدیعی
با اشاره به اینکه آیتاهلل هاشمی سنگ صبور کشور بود که
در حقش بسیار جفا شد و مورد بیمهری و بیمحبتی قرار
گرفت،گفت :تاریخ انقالب اسالمی در مقابل جفا و ظلم ذرهای
لب به شکایت نگشود و آن اسرار و بیمهریها را با خود برد،
از هیچکس کین ه یا گالیه و شکایتی نداشت و همیشه همه را
قطعا امروز و در این فضا سخنرانان ما گوشهای
میبخشید که
ً
از کرامت و بزرگی ایشان را بیان خواهند کرد.

