ابراهيمي:

کانديداي پنهان
نداريم

2

عضو ارشد جامعه روحانيت مبارز گفت :کانديداي پنهان نداريم.حجت االسالم والملسمين
حسين ابراهيمي در گفتگو با خبرنگار سياسي ايرنا در پاسخ به سوالي در خصوص طرح مسئله
رد صالحيت روحاني از سوي برخي افراد اظهار داشت :در رابطه با آقاي روحاني چنين فکري
نمي کنم .اين که رد صالحيت شود معنايي ندارد و افرادي که به اين مسئله دامن مي زنند
به دنبال ايجاد اختالف هستند وگرنه دليلي ندارد.وي با توجه به وحدت و انسجامي که بين
طيف هاي مختلف از جمله اصولگرايان و ايجاد شده و حمايت هاي جامعه روحانيت مبارز از
اين طيف ،در ارزيابي انتخابات پيش رو گفت :به هر حال اصولگرايان اميدوارند که اين تالش ها
را مي کنند و کسي تالش بي مورد نمي کند؛ طبعا اميد دارند که موفق شوند لذا همگرايي در
گذشته هم آثاري داشته است.ابراهيمي گفت :ممکن است اين همگرايي در شرايطي شدت و
ضعف داشته باشد اما وحدت چيزي است که مي تواند طيف اصولگرا را موفق کند و تالش هاي

سياسي
» خبر

اصولگرايان براي اين است که به موفقيت برسند.وي افزود :اصولگرايان اصولي دارند و نام
اصولگرايي به اين معناست که معيار و مالک دارند .قبال اين مالک ها توسط جامعتين تنظيم
شده و در همان منشور جامعتين که قبال داده شده طبعا کسي که بايد انتخاب شود بايد سلبيات
را نداشته باشد و مثبت ها را داشته باشد.ابراهيمي توضيح داد :بنابراين معيارها و مالک ها
مشخص است .سلبي ها و مثبتها 12 ،مورد مثبت و 12مورد ديگر منفي است و بر همان اساس
افرادي که بخواهند کانديدا شوند اين مالک ها در مورد آنها بايد رعايت شود.وي با بيان اين
که ما کانديد پنهاني نداريم گفت :االن ما کانديداي نداريم .هنوز هيچ چيزي مشخص نشده
است که کانديداي پنهان يا آشکار باشد .جامعتين شفاف است .جامعيت روحانيت مبارز کارش
شفاف بوده و پنهان کاري ندارد .مصداق اگر چنانچه مشخص شود قطعا اعالم مي شود و تا
اين لحظه مشخص نشده است.

اخبار برگزيده »

ي ترين عامل
نقش رهبر انقالب ،اصل 
پيروزيهاي منطق ه اي است

»
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رهبر انقالب در پيامي به مناسبت ارتحال آيت اهلل هاشمي رفسنجاني:
آي تاهلل جواديآملي:

حفظ نظام ،بهترين همدردي در رحلت
هاشمي رفسنجاني است

آيتاهلل جوادي آملي با صدور پيامي ارتحال آيتاهلل هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع
تشخيص مصلحت نظام را تسليت گفت.به گزارش خبرگزاري فارس از قم ،در پيام
تسليت آيتاهلل عبداهلل جوادي آملي آمده است :ارتحال استوانه انقالب اسالمي ،صحابي
صالح ،صابر و صادق امام راحل (قدس سره) و امين امت ،حضرت آيتاهلل هاشمي
رفسنجاني را به محضر مبارک بقيةاهلل ،رهبر ملت بزرگ ايران و خاندان شريف آن
رحيل محبوب تسليت عرض ميکنيم.در اين پيام تصريح شده است :بهترين ابراز
همدردي در اين سانحه سنگين ملي و رخداد توانفرسا ،حفظ نظام اسالمي ،تقويت
ارکان و حرکت در مدار پيام رهبري است.در پايان اين پيام تاکيد شده است :اميد
آنکه رنج مدبرانه و کوشش خالصانه بيش از نيم قرن آن عزيز ،براي احياي مآثر قرآن
کريم و آثار دوده طاها و ياسين عليهم افضل صلوات المصلين ،ره توشه خوبي براي
لقاي خداي سبحان باشد.

رئيس قوه قضائيه:

آيت اهلل هاشمي از موثرترين
شخصيت هاي نظام بود

رئيس قوه قضائيه در پيامي درگذشت آيت اهلل هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص
مصلحت نظام را تسليت گفت.به گزارش ايرنا در پيام آيت اهلل آملي الريجاني آمده
است«:خبر ارتحال مرحوم آيت اهلل اکبرهاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص
مصلحت نظام موجب تأسف اينجانب گرديد«».ايشان سالهاي متمادي از مبارزان
نهضت در دوران قبل از پيروزي انقالب اسالمي بودند و بعد از انقالب نيز از موثرترين
شخصيت هاي نظام در کنار امام (ره) و مقام معظم رهبري در سمت هاي مختلف
به نظام اسالمي خدمت کردند».در بخش ديگري از اين پيام آمده است« :رحلت اين
يار ديرين امام (ره) و مقام معظم رهبري را به محضر حضرت بقية اهلل االعظم (عج)
و رهبرمعظم انقالب اسالمي (مدظله العالي) و بازماندگان آن مرحوم تسليت عرض
نموده و از خداوند متعال براي آن فقيد سعيد غفران الهي و براي بازماندگان صبر
جميل و اجر جزيل آرزومندم».

آيت اهلل يزدي:

حوزه انقالبي بايد درک درستي
از اوضاع کشور داشته باشد
رئيس جامعه مدرسين تاکيد کرد :حوزه انقالبي بايد درک درستي از اوضاع کشور داشته
باشد.به گزارش رسا آيت اهلل محمد يزدي در ديدار اعضاي ستاد تيپ امام صادق (ع)
ضمن تسليت به مناسبت درگذشت آيت اهلل هاشمي رفسنجاني و طلب مغفرت براي
ايشان ،به تشريح انواع حکومتها پرداخت.وي با اشاره به ماهيت حکومت هاي مادي
و زميني و حکومت هاي آسماني و الهي ،حاکميت پيامبران ،معصومين و واليت فقيه
را از جمله حکومت هاي آسماني برشمرد.استاد برجسته حوزه علميه قم خداوند را
ريشه حکومت آسماني دانست و اظهار داشت :حق حاکميت در حکومت هاي الهي با
خداست و حاکم خود را مامور حکم خدا مي داند.رئيس شوراي عالي جامعه مدرسين
با اشاره به آيات مربوط به اطاعت از پيامبر و اولي االمر و تشريح معناي اطاعت در
حکومت آسماني گفت :امروز اگر مي گوييم يک ولي فقيه ،ولي امر مسلمين است
يعني از طرف خدا منصوب شده نه مردم ،مردم فقط کمک مي کنند که ولي فقيه
به حمايت مردم قدرت اجرايي پيدا کند.وي ادامه داد :ما مي گوييم در اسالم خدا
منشأ مشروعيت است ،وقتي ولي فقيه در چارچوب اسالم چيزي فرمودند بايد اطاعت
کرد .يزدي همچنين به نقش علما و طالب بسيجي در حوزه علميه اشاره کرد و ابراز
داشت :حوزه جايي است که بايد ال و نعم داشته باشد بايد موضع گيري کند .حوزه
علميه مقدسه است که بايد مسائل را تبيين کند.وي تاکيد کرد :حوزه براي اينکه
انقالبي بماند بايد درک کند در کشور چه مي گذرد و حقايق را بيان کند تا اسالم و
انقالب اسالمي بتواند باقي بماند.

نماينده ولي فقيه در آذربايجانشرقي:

آيت اهلل هاشمي رفسنجاني از ياران
صديق امام خميني(ره) و رهبري بود

نماينده ولي فقيه در آذربايجانشرقي گفت :آيت اهلل هاشمي رفسنجاني از ياران
صديق امام خميني(ره) و رهبري بود.به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز ،آيت اهلل
محسن مجتهد شبستري با صدور پيامي ارتحال آيت اهلل هاشمي رفسنجاني يار امام
و رهبري را به رهبر معظم انقالب و تمام مردم ايران تسليت گفت .در پيام تسليت امام
جمعه تبريز آمده است :خدمات ارزشمند اين شخصيت انقالبي در تاريخ ضبط خواهد
شد.مجتهدشبستري در اين پيام با بيان اينکه آيت اهلل هاشمي رفسنجاني از ياران
صديق امام خميني (ره) و رهبري بودند ،علو درجات را به پاس خدمات ايشان به کشور
و انقالب آرزو کرده است.وي در پايان با اشاره به رفاقت  59ساله رهبري با آيت اهلل
هاشمي رفسنجاني براي مقام معظم رهبري صبر و طول عمر آرزو کرد.

سردار وحيدي:

همه ما مديون آيت اهلل
هاشمي رفسنجاني هستيم
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت :فعاليت و تالش آيت اهلل هاشمي
رفسنجاني بر هيچکس پوشيده نيست و همه ما مديون ايشان هستيم.
به گزارش خبرنگار ايرنا ،احمد وحيدي در حاشيه مراسم وداع مردم با
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در مسجد جماران در جمع خبرنگاران اظهار
کرد :چندين بارکه در مجمع تشخيص مصلحت نظام حضور داشتم ،
مي ديدم که عمل به سياست کلي و ابالغي نظام و رهبري مورد تاکيد
ايشان بود.وي با بيان اينکه همه ما مديون آيت اهلل هاشمي رفسنجاني
و نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران هستيم ،اظهارکرد :ايشان فردي
بزرگ و کم نظير درتاريخ انقالب بود.

شمخاني:

آيت اهلل هاشمي رفسنجاني
از ستون هاي اصلي انقالب بود
دبير شوراي عالي امنيت ملي ،نقش برجسته آيت اهلل هاشمي رفسنجاني
در تاريخ انقالب را بي بدليل ارزيابي کرد و گفت :ايشان يکي از ستون هاي
اصلي انقالب اسالمي بود.به گزارش خبرنگار ايرنا ،علي شمخاني در حاشيه
آيين وداع با پيکر آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در حسينيه جماران در
جمع خبرنگاران افزود :کشور در طول چهار دهه گذشته با چالش ها
و مشکالت فراواني مواجه شد که آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در سايه
مديريت حکيمانه امام راحل و مقام معظم رهبري ،نقشي اساسي در
رفع اين مشکالت و چالش ها داشت.
وي ادامه داد :آيت اهلل هاشمي رفسنجاني همواره در کنار امام راحل
و رهبري قرار داشت و هيچ وقت در چارچوب حزب و جناح سياسي
عمل نکرد.شمخاني خاطرنشان کرد :تلقي همه ملت ايران از آيت اهلل
هاشمي ،يک تلقي واحد است که ناشي از رفتار و شخصيت ارزشمند
ايشان است.

وسوسه خناسان نتوانست در محبت عميق او
به اين حقير خلل وارد آورد

حضرت آيت اهلل خامنهاي رهبر معظم انقالب اسالمي با
صدور پيامي ،ارتحال رفيق ديرين و همسنگر و همگام دوران
مبارزات نهضت اسالمي حجت االسالم و المسلمين آقاي
حاج شيخ اکبر هاشمي رفسنجاني را تسليت گفتند.
به گزارش ايرنا ،متن پيام تسليت رهبر معظم انقالب
اسالمي به شرح زير است:
«بسم اهلل الرحمن الرحيم
انا هلل و انا اليه راجعون
با دريغ و تأسف خبر درگذشت ناگهاني رفيق ديرين ،و
همسنگر و همگام دوران مبارزات نهضت اسالمي و همکار
نزديک سالهاي متمادي در عهد جمهوري اسالمي جناب
حجت االسالم و المسلمين آقاي حاج شيخ اکبر هاشمي
رفسنجاني را دريافت کردم .فقدان همرزم و همگامي که
سابق ه همکاري و آغاز همدلي و همکاري با وي به 59
سال تمام مي رسد ،سخت و جانکاه است .چه دشواريها و
تنگناها که در اين دهها سال بر ما گذشت و چه همفکريها
و همدليها که در برهههاي زيادي ما را با يکديگر در راهي

روحيه مقاومت

مشترک به تالش و تحمل و خطرپذيري کشانيد.
هوش وافر و صميميت کمنظير او در آن سالها ،تکيه گاه
مطمئني براي همه کساني که با وي همکار بودند به ويژه
براي اينجانب به شمار مي آيد.
اختالف نظرها و اجتهادهاي متفاوت در برهههايي از اين
دوران طوالني هرگز نتوانست پيوند رفاقتي را که سرآغاز
آن در بينالحرمين کربالي معلي بود ،بکلي بگسلد و
وسوسههاي خناساني که در سالهاي اخير با شدت و
جديت در پي بهرهبرداري از اين تفاوتهاي نظري بودند،
نتوانست در محبت شخصي عميق او نسبت به اين حقير
خلل وارد آورد.
او نمون ه کم نظيري از نسل اول مبارزان ضد ستمشاهي و
از رنج ديدگان اين راه پرخطر و پر افتخار بود .سالها زندان
و تحمل شکنجههاي ساواک و مقاومت در برابر اين همه و
آنگاه مسئوليتهاي خطير در دفاع مقدس و رياست مجلس
شوراي اسالمي و مجلس خبرگان و غيره ،برگهاي درخشان
زندگي پرفراز و نشيب اين مبارز قديمي است.

بافقدانهاشمياينجانبهيچشخصيتديگريرانميشناسم
که تجربهاي مشترک و چنين درازمدت را با او در نشيب و
فرازهاي اين دوران تاريخساز به ياد داشته باشم .اکنون اين
مبارز کهنسال در محضر محاسب ه الهي با پرونده اي مشحون
از تالش و فعاليت گوناگون قرار دارد ،و اين سرنوشت همه
ما مسئوالن جمهوري اسالمي است .غفران و رحمت و

رئيس مجلس:

عفو الهي را براي وي از صميم قلب تمنا مي کنم و به
همسر گرامي و فرزندان و برادران و ديگر بازماندگان ايشان
تسليت عرض مي کنم.
غفراهلل لنا و له
سيد علي خامنه اي
 ۱۹دي ماه »۱۳۹۵

آيت اهلل هاشمي رفسنجاني مرد روزهاي سخت انقالب بود

رئيس مجلس شوراي اسالمي گفت :آيت اهلل هاشمي رفسنجاني مرد روزهاي
سخت انقالب بود.به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا ،علي الريجاني در ابتداي جلسه
علني روز دوشنبه مجلس افزود :مردي بزرگ روز گذشته از تبار سابقون انقالب
اسالمي به ديار باقي شتافت ،نام هاشمي رفسنجاني هميشه با نام انقالب اسالمي
همراه بوده و هست.وي تصريح کرد :وي از آغازين روزهاي مبارزه ،جزء پيشروان
مبارزه عليه رژيم ستمشاهي بود و نهضت بزرگ امام (ره) با همت مرداني چون
او فراگير شد.رئيس مجلس شوراي اسالمي تاکيد کرد :در تمام دوران مبارزه
ملت ايران ،آيت اهلل هاشمي رفسنجاني با استواري ستودني پيگير آرمان هاي
پيشواي بزرگ انقالب  ،امام راحل بود ،زندان ها و شکنجه ها را تحمل کرد
تا جريان روحانيت مبارز شاخ و برگ الزم براي راهنمايي توده ها را بيابد.وي
خاطرنشان کرد :در آن دوران سياه و تلخ ،ايشان و چند شخصيت روحاني مبارز و
ممتاز جلوه گاه مبارزه دانشجويان ،روشنفکران و سياسيون مسلمان بودند.رئيس
مجلس افزود :در سال هاي  56و  57به همراه شهيدان مطهري ،بهشتي و باهنر
و همچنين حضرت آيت اهلل خامنه اي يکي از ارکان اعتالي جوشش خروشان

آي تاهلل مکارم شيرازي:

آيتاهلل هاشمي رفسنجاني
هرگز صحنه انقالب را ترک نکرد
يکي از مراجع عظام تقليد گفت :آيتاهلل هاشمي رفسنجاني هرگز صحنه

نهضت اسالمي بوده و با حضور در شوراي انقالب با تدبير ايران را از بسياري از
مشکالت قبل از پيروزي عبور دادند.الريجاني يادآور شد :مجاهدت آيت اهلل هاشمي
رفسنجاني در صحنه هاي سخت و پرفراز و نشيب ابتداي انقالب اسالمي کمتر
از قبل از انقالب نبود.وي اضافه کرد :آيت اهلل هاشمي رفسنجاني ،در مبارزه با
گروه هاي منحرف عزمي راسخ داشت ،به ويژه پس از فتنه گري هاي بني صدر
او به همراه ساير رهبران جمهوري اسالمي نقشي اساسي در اميدوار نگه داشتن
روحيه انقالبي ملت و عقيم نمودن جريان انحرافي بني صدر و منافقين برعهده
داشت.وي تاکيد کرد :ايشان در آن سال ها در کسوت رياست مجلس شوراي
اسالمي از يک طرف در مقابل دسايس جريان هاي محارب و منحرف ايستادگي
شايسته داشت و از طرفي با همه وجود به حمايت از رزمندگان جبهه هاي
دفاع مقدس شتافت و مدت ها جانشيني فرماندهي کل نيروهاي مسلح به وي
سپرده شد.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين اظهار داشت :پس
از پايان جنگ تحت زعامت و رهبري حضرت آيت اهلل خامنه اي ملت بزرگ
ايران مسئوليت رياست جمهوري را در دو دوره برعهده وي گذاشت.الريجاني

افزود :آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در اين دوران همت خود را مصروف آباداني
و پاک کردن غبار تخريب هاي جنگي صدام از ايران کرد و انصافاً با شجاعت
در اين راه گام برداشت و سازندگي و آباداني در کشور را يک ارزش زمانه خود
کرد و بعد از آن دوران نيز دل در گرو اعتالي انقالب و ايران داشت.وي يکي از
ويژگي هاي ايشان اين بود که مسئوالن و مديراني که براي آباداني کشور تالش
مي کردند ،هميشه مورد تشويق و حمايت جدي وي قرار مي گرفتند.رئيس
مجلس ادامه داد :دريغا که دستمان از اين شخصيت انقالبي ،عميق و آينده نگر
کوتاه شد .او به راستي مرد روزهاي سخت بود و هميشه با روحيه آرام خود به
مديران انقالب روحيه فعاليت و تالش بيشتر مي بخشيد ،روح و ريحان از گلشن
رضوان الهي بر او باد.الريجاني تاکيد کرد :مجلس ارتحال مجاهد نستوه آيت اهلل
هاشمي رفسنجاني را به ساحت مقدس ولي اهلل االعظم امام زمان (عج) و رهبر
معظم انقالب اسالمي و مراجع عظام تقليد و ملت عظيم الشأن ايران و خانواده
محترمشان و مردم شريف کرمان تسليت و تعزيت عرض ميکند و آرزوي علو
درجات براي آن سفر کرده از خداوند متعال آرزومند است.

انقالب را ترک نکرد.به گزارش خبرگزاري فارس از قم ،آيتاهلل ناصر مکارم
شيرازي با صدور پيامي درگذشت آيتاهلل اکبر هاشمي رفسنجاني را تسليت
گفت.در بخشي از اين پيام آمده است :با نهايت تأسف خبر فقدان ناگهاني
مجاهد نستوه مرحوم حجتاالسالم والمسلمين آقاي هاشمي رفسنجاني را
دريافت داشتم .اينجانب ايشان را از آن زمان که در حوز ه درسي ما شرکت
داشت به خوبي ميشناختم .مردي بسيار جدي ،باهوش ،شجاع و صاحب

اراده بود.سالها در خدمت امام راحل فداکاري کرد و بعد از ايشان نيز دائماً
در صحنه انقالب بود .مشکالت مختلفي را پشت سر گذاشت ولي اين مشکالت
هرگز سبب نشد که صحنه را ترک کند.در بخش ديگر اين پيام آمده است:
اينجانب درگذشت اين يار وفادار انقالب را به همه هموطنان ايراني و ب ه ويژه
بازماندگان آن فقيد سعيد تسليت ميگويم و غفران الهي را براي او و هم ه
ما از خداوند ميطلبم.

آي تاهلل علوي گرگاني:

آيتاهلل هاشمي نقش ماندگاري در سازندگي و آبادي کشور داشت

يکي از مراجع عظام تقليد گفت :آيتاهلل هاشمي نقش ماندگاري در سازندگي و
آبادي کشور داشت.به گزارش خبرگزاري فارس از قم ،آيتاهلل سيد محمدعلي علوي
گرگاني پيام تسليتي به مناسبت درگذشت آيتاهلل هاشمي رفسنجاني صادر کرد.در
پيام اين مرجع تقليد آمده است :خبر درگذشت جناب مستطاب حضرت حجتاالسال م
والمسلمين آقاي شيخ علياکبر هاشمي رفسنجاني(ره) يار ديرين امام و رهبري و
شخصيت زحمتکش و پرتالش سالهاي طوالني قبل و بعد از انقالب موجب تأثر و

تألم اينجانب شد.در ادامه اين پيام آمده است :اين عالم مجاهد و زحمتکش که در
دوران قبل از انقالب در مبارزات عليه دستگاه سلطنتي شاهنشاهي در کنار مرحوم
آيتاهلل طالقاني و شهيدان بهشتي ،مطهري و مفتح (رحمهم اهلل) و برخي ديگر از
انقالبيون وفادار به امام خميني (ره) سالها رنج زندان را کشيدند ،بعد از انقالب
نيز امام خميني(ره) را تنها نگذاشته و در صحنههاي مختلف و در ردههاي باالي
انقالب همچون رياست مجلس شوراي اسالمي و جانشين فرمانده کل قوا در زمان

جنگ نقشآفرين و مؤثر بودند.ايشان با هوشياري و زحمات فراوان بعد از رحلت
امام خميني(ره) نيز در سازندگي و آبادي مملکت ايران نقش ماندگار ايفا کردند.در
پايان اين پيام آمده است :اينجانب اين ضايعه را در درجه اول به امام زمان(عج) و
به مقام معظم رهبري ،همچنين به خانواده و بازماندگان آن مرحوم تسليت گفته و
اميد است که خداوند با فضل و رحمت خود ايشان را مشمول عنايات وافره خود قرار
دهد و شفاعت اجداد طاهرين شامل ايشان شود.

جامعه مدرسين حوزه علميه قم:

مجاهدتهاي آيتاهلل هاشمي رفسنجاني در دوران انقالب فراموش نميشود

جامعه مدرسين حوزه علميه قم با صدور پيامي درگذشت رئيس مجمع
تشخيص مصلحت نظام را تسليت گفت.به گزارش خبرگزاري فارس از قم،
جامعه مدرسين حوزه علميه قم در پي ارتحال آيتاهلل اکبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام پيام تسليتي صادر کرد.در پيام تسليت
جامعه مدرسين حوزه علميه قم آمده است :ارتحال مجاهد نستوه آيتاهلل
هاشمي رفسنجاني رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام را به حضرت ولي

عصر(عج) و رهبر معظم انقالب ،مراجع عظام تقليد ،حوزههاي علميه ،ملت
شريف ايران ،خانواده و عالقهمندان آن مرحوم تسليت ميگوييم.در ادامه
اين پيام تصريح شده است :آيتاهلل هاشمي رفسنجاني چهرهاي برجسته
و روحاني مجاهد بود که در همه عرصههاي انقالب اسالمي حضور مؤثر و
ل بود
چشمگيري داشت و در دوران ممتد و پر محنت مبارزات همراه امام راح 
و مجاهدتها ،فداکاريها و جانفشانيهاي وي در راه اسالم و انقالب اسالمي

فراموش نخواهد شد.در پايان اين پيام آمده است :آن فقيد سعيد پس از
پيروزي انقالب اسالمي نيز در ميدانهاي گوناگون نقش سرنوشتسازي در
تحکيم مباني اسالم ،ارکان نظام ،واليت فقيه و رهبري معظم انقالب ايفا کرد
و در مديريتهاي عالي نظام و در خدمت به مردم آثار ماندگاري از خود به
جاي گذاشت.بر روان پاک او درود ميفرستيم و رحمت و رضوان و غفران
الهي براي آن فقيد مسئلت ميکنيم.

احمدي نژاد درگذشت آيت اهلل
هاشمي رفسنجاني را تسليت گفت

هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام را تسليت گفت.به
گزارش ايرنا ،در بخشي از پيام تسليت احمدي نژاد آمده است :خبر درگذشت
ناگهاني جناب حجت االسالم و المسلمين آقاي هاشمي رفسنجاني از مبارزين
صدر نهضت امام خميني (ره) و يار ديرين رهبري معظم انقالب اسالمي و از
جمله موثرترين چهره هاي سياسي دهه هاي اخير کشور که در صحنه هاي

گوناگون و حساس انقالب و در مناصب مختلف نقش آفريني گسترده اي
داشته اند موجب تآسف و تاثر شد.وي ادامه داد :درگذشت ايشان را به
رهبر معظم انقالب ،خانواده محترم و عالقهمندان به ايشان تسليت عرض
نموده و از خداوند منان براي ايشان غفران الهي و براي بازماندگان صبر و
اجر مسئلت دارم.

محمود احمدي نژاد رئيس جمهور پيشين در پيامي درگذشت آيت اهلل اکبر

روحاني:

اسالم سرمايهاي پرارزش ،ايران اميري بزرگ ،انقالب اسالمي پرچمداري شجاع و نظامُ ،مدبري کمنظير را از دست داد

رئيس جمهوري اسالمي ايران در پيامي ضمن تسليت در گذشت حضرت آيت اهلل اکبر
هاشمي رفسنجاني نوشت :اسالم سرمايهاي پرارزش ،ايران اميري بزرگ ،انقالب اسالمي
پرچمداري شجاع و نظام ُمدبري کمنظير را از دست داد.به گزارش ايرنا ،در پيام تسليت
حسن روحاني آمده است :درگذشت يار بي همانند و فرزند معنوي امام ،حضرت آيت اهلل
حاج شيخ اکبر هاشمي رفسنجاني رضوان اهلل تعالي عليه و حشره اهلل مع االنبيا و اوليا
چنان سنگين و ناباورانه بود که تنها لطف الهي مي تواند تسلي بخش جان و روح ما باشد.
در پيام رئيس جمهوري آمده است:در ايام سوگ فاطمه معصومه(س) و شهادت مظلومانه
امير کبير ،ايران به سوگ سردار شايسته خويش نشست و قهرمان ملي مبارزه با استبداد و
استعمار ،سر بر آستان حق نهاد.حضرت آيت اهلل اکبر هاشمي رفسنجاني فرزند ثابت قدم
روح اهلل ،همراه و همدل ديرين رهبري ،چهره ممتاز و تاريخساز انقالب اسالمي و دلسوز
واقعي مردم؛ پس از عمري مجاهدت و صبوري به مالقات حق شتافت .تاريخ چه تقدير پر
معنايي داشت که آن اسطوره حلم و تحمل و ايمان و اعتدال ،در روزي به ديدار خداوند
متعال شتافت که نقطه آغاز خيزش و قيام ملت در دفاع از خميني کبير ،بنيانگذار انقالب
اسالمي بود.در بخش ديگري از اين پيام آمده است :سخن گفتن از هاشمي که سالها در
کنار او بودم براي من بسيار دشوار است .وي در طول مبارزات مردم ايران تحت زعامت امام
بزرگوار ،يک انقالبي تمامعيار بود .سالها زندان و شکنجه ،او را از راه آن مراد جدا نکرد.

او همواره يکي از پيشتازان بنام انقالب اسالمي بود .او بود که از قم تا نجف و از پاريس تا
تهران هرگز امام و مرادش را تنها نگذاشت .هاشمي از معماران برجسته نظام جمهوري
اسالمي ايران است؛ قانون اساسي ،مجلس شوراي اسالمي ،مجلس خبرگان رهبري ،رياست
جمهوري ،مجمع تشخيص مصلحت نظام ،حزب جمهوري اسالمي ،سپاه پاسداران انقالب
اسالمي ،جهاد سازندگي و تمام نهادهاي انقالب اسالمي مديون تدبير و آيندهنگري اين
مرد فرداها است.اين پيام مي افزايد :امروز اسالم سرمايهاي پرارزش ،ايران اميري بزرگ،
انقالب اسالمي پرچمداري شجاع و نظام ُمدبري کمنظير را از دست داد.او محبوب امام بود و
خادم مردم؛ هرکجا که او مسئوليت آن را بر عهده داشت ،مايه آرامش امام و رهبري و مردم
بود .او تحليلگيري توانا بود که جهان را بهخوبي ميشناخت .خطبههاي نمازش در روزهاي
سخت دفاع مقدس به همه روحيه م يداد .او در مظلوميت ،چون يار ديرينش شهيد بهشتي
بود و ناسپاسيها را به آساني تحمل ميکرد.هاشمي هيچگاه از جنگ نهراسيد ولي همواره
صلح را گرامي ميداشت؛ هم فرمانده شجاع ميدانهاي جهاد و شهادت بود و هم قهرمان
مذاکره براي پايان جنگ .سخن گفتن از بزرگمردي که بهحق سنگ زيرين آسياي نظام
بود ،ساده نيست .محرم امام و ياور بي بديل مقام معظم رهبري بود .براي ايران و ايراني،
آرزوهاي بزرگي داشت و تا جان داشت براي سربلندي ميهن اسالمي کوشيد .بسيار جفا
ديد و بسيار وفا کرد .با انحراف از مسير اعتدال اسالمي سر سازش نداشت و مصلحت نظام

را از هر امري باالتر ميدانست .مردم فهيم ايران ،قدر خادمان خود را به خوبي ميشناسند
و دينشان را به سردار سازندگي ادا خواهند کرد.در بخش ديگري از اين پيام آمده است:
نام هاشمي بزرگتر از آن است که احدي بتواند نقشآفريني و حضور موثر او را در برگ
ِ
برگ تاريخ نهضت اسالمي ،از ابتداي مبارزات در دهه چهل تا پيروزي انقالب ،و از سابقه
بيبديل و درخشان او در مديريت دفاع مقدس تا همه مقاطع حساس تا واپسين دقايق
زندگاني ايشان ،و حيات هميشگي او در قلب مردم قدرشناس ايران عزيز را انکار کند.
که پير و مراد همه ما خميني عزيز قدس اهلل نفسه الزکيه فرمود« :بدخواهان بدانند که
هاشمي زنده است چون نهضت زنده است».اينجانب با اعالم سه روز عزاي عمومي و يک روز
تعطيل رسمي؛ مصيبت بزرگ فقدان اين قهرمان ملي ،انديشمند بزرگ اسالمي و سرمايه
بيبديل نظام جمهوري اسالمي ايران را محضر حضرت بقيه اهلل روحي له الفداه ،مقام معظم
رهبري ،مراجع عظام تقليد ،علما و فضال ،شخصيتهاي انقالب و نظام ،ملت قدرشناس
ايران بهخصوص مردم شريف استان کرمان و شهر رفسنجان ،همه ياران و دوستداران و
ارادتمندان ايشان بهويژه خانواده گرامي ،همسر مکرمه و صبور و همچنين فرزندان و برادران
آن مجاهد نستوه صميمانه تسليت ميگويم و از درگاه خداوند متعال براي آن مرد بزرگ
علو درجات و همجواري با ائمه اطهار(ع) و مرادش امام خميني(ره) ،همرزمان و شهداي
انقالب اسالمي ،و براي همه بازماندگان صبر و أجر مسألت ميدارم.

آي تاهلل نوري همداني:

رفسنجاني را تسليت گفت.در اين پيام آمده است :خبر ناگوار ارتحال عالم مجاهد
و مبارز نستوه آيتاهلل هاشمي رفسنجاني موجب تألم شديد اينجانب شد.سوابق
درخشان وي با توجه به زحمات فراواني که در راه به ثمر نشستن انقالب و
ارتباط بسيار وسيعي که با امام رضواناهلل عليه داشته و خدمات وي به مردم
متعهد ايران در پستهايي که به عهده گرفته بودند بر هيچکس مخفي نيست.
وفاداري او به انقالب ،امام و مقام معظم رهبري تا آخرين لحظات عمر همچنان
دوام داشت.در ادامه اين پيام آمده است :اينجانب شخصاً در حوزه علميه قم سابقه
ممتدي با ايشان داشتم و از نزديک شاهد مبارزات ايشان عليه رژيم شاهنشاهي

بودهام و امروز که با مشيت الهي آن برادر عزيز به لقاءاهلل پيوسته ،ملت وفادار به
امام و مقام معظم رهبري در تجليل از مقام ايشان در تشييعجنازه و مجالسي
که تشکيل خواهد شد شرکت خواهند کرد و يکبار ديگر وحدت ،اتحاد خود
و پشتيباني از نظامي که با زحمات ملت شريف و امثال ايشان به وجود آمده
است را در برابر چشم بدخواهان و تفرقهطلبان به نمايش خواهند گذاشت و بار
ديگر دشمنان را نااميد خواهند ساخت.اينجانب درگذشت اين فقيد سعيد را به
پيشگاه حضرت وليعصر(عج) و مقام معظم رهبري و حوزههاي علميه و بيت
معزي و به همه ملت شريف ايران تسليت عرض ميکنم.

وفاداري آيتاهلل هاشمي رفسنجاني به امام و
رهبري تا آخرين لحظات عمر دوام داشت
يکي از مراجع عظام تقليد گفت :وفاداري آيتاهلل هاشمي رفسنجاني به امام و
رهبري تا آخرين لحظات عمر دوام داشت.به گزارش خبرگزاري فارس از قم،
آيتاهلل حسين نوري همداني با صدور پيامي درگذشت آيتاهلل علي اکبر هاشمي

در تكريم مرد روزهاي سخت انقالب
ادامه از صفحه اول

مقام معظم رهبري بر او نماز گزارد و پشت سر او همه انقالبيون و مردم تهران
در اين اقتدا تصويري از وحدت ،اقتدار و عزت ملي را به نمايش گذاشتند.
ديروز در حالي كه در درياي خروشان ملت حضور داشتم و عمق جمعيت
عظيم را نظاره ميكردم ،آن پيام حماسي امام(ره) پس از ترور نافرجام آيتاهلل
هاشمي رفسنجاني توسط منافقين در گوشم زمزمه كرد كه فرمود« :هاشمي

سردار قاسم سليماني ،فرمانده نيروي قدس سپاه تصريح کرد پيروزيهاي جبهه
مقاومت در منطقه مرهون نقش رهبري حضرت آيتاهلل العظمي خامنهاي
رهبر انقالب است .سردار سليماني در همايش يادواره شهداي لشکر  ۶ويژه
پاسداران طي تحليلي درباره وضعيت منطقه و پيشرفتهاي سپاه اسالم و
شکستهاي پي درپي جبهه استکبار در منطقه به سخنراني پرداخت .به
گزارش نسيمآنالين ،سردار قاسم سليماني با توجه به نقش بيبديل رهبر
معظم انقالب ،اصليترين عامل قدرت نيروهاي اسالم و پيروزيهاي مهم
در منطقه را وجود رهبري فرزانه دانست که مؤيد به تاييدات الهي است و
اصليترين ضعف دشمن در جبهههاي مختلف را نبود چنين رهبري ابراز
کرد .سردار سليماني در ادامه گفت :همه آرزو داريم از لحظه لحظه عمرمان
کم شود و بر عمر رهبر عزيز انقالب افزوده شود.
***

زنده است چون نهضت زنده است».
حضور حماسي مردم در تشييع ديروز نشان داد كه هاشمي در بين ماست
چون نهضت اسالمي امام خميني(ره) زنده و بالنده است.
روزنامه رسالت رحلت سردار بزرگ و يار ديرين امام و رهبري و مرد روزهاي
سخت انقالب را به امام زمان(عج) ،رهبر معظم انقالب ،ملت بزرگ ايران و
همه اسالمخواهان جهان تسليتگفته و علو درجات وي را از خداوند متعال

مسئلت دارد .از خداوند بزرگ ميخواهيم او را با امام خميني(ره) ،شهداي
انقالب و اسالم در روز قيامت محشور گرداند.

يادآور ميشويم دوشنبه گذشته در حالي كه آخرين نسخههاي روزنامه زير
چاپ رفت ،خبر رحلت آيتاهلل هاشمي رفسنجاني را دريافت كرده و نتوانستيم
تيتر مناسبي از اين رويداد عظيم داشته باشيم .لذا از خوانندگان محترم از
اين بابت عذرخواهي ميكنيم.

به گزارش کانال خبرگزاري فارس ،مديرمسئول روزنامه کيهان چند سال
پيش در يکي از يادداشتهاي خود به خاطره اي از مرحوم حجت االسالم
والمسلمين هاشمي رفسنجاني اشاره کرده و نوشته بود :آن روز را به خاطر
ميآورم كه جواني با محاسن تازه روييده بودم و زنداني سياسي در شكنجهگاه
رژيم آمريكايي شاه .زير شكنجه بيهوش شده و مرا بعد از انتقال به بهداري
«كميته مشترک» و درحاليكه نزديک به هوشياري بودم ،به اتاق رسولي
سربازجوي كميته -منتقل كردند و درحاليكه رسولي تصور ميكرد كه هنوزبه هوش نيامدهام ،از زير چشمبند تيمسار عضدي رئيس كميته مشترک را
ديدم كه فرنچ -بلوز فرم زندانيان -يک زنداني را دور گردن او پيچيده و زنداني
نزديک به خفه شدن است .عضدي فرياد ميزد كه هنوز هم خميني را تبليغ
ميكني؟ و ...هنگامي كه فرنچ را رها كرد ،زنداني نفسي تازه كرد و پاسخ داد
«من مقلد خمينيام»( ...چيزي شبيه به اين جمله) آن زنداني آقاي هاشمي
رفسنجاني بود ،با صورتي سرخ و چشمان كبود .ايشان را ميشناختم و بارها
براي سخنراني به جلساتي که با دوستان دانشجو داشتيم دعوت کرده بوديم.
مقاومت آن روز آقاي هاشمي برايم روحيهبخش بود.
***

اسلحه اعدام انقالبي حسنعلي منصور
متعلق به که بود؟

نايب رئيس شوراي مرکزي حزب موتلفه اسالمي در برنامه زنده شبکه يک
سيما ،گفت :بعد از قضاياي ۱۵خرداد به اين نتيجه رسيديم که به جهاد مسلح
نياز داريم و توانستيم  ۷سالح کمري با  ۷فشنگ تهيه کنيم .اسداهلل بادامچيان
ب
افزود :يکي از اين اسلحهها که حسنعلي منصور نخست وزير رژيم شاه و تصوي 
کننده اليحه حقارتبار کاپيتوالسيون را به درک واصل کرد ،توسط آقاي
هاشمي رفسنجاني داده شد .وي گفت :تا زماني که آقاي هاشمي رفسنجاني
زنده بود ،قرارمان نبود فاش کنيم که ايشان اين اسلحه را دادند.
***

تقدير از نخستين بانوي مسلمان
عضو پارلمان ايالتي آمريکا

در پي اقدام شايسته خانم "ايلهان" که در پارلمان ايالتي آمريکا به عنوان
نماينده ،مراسم تحليف را با قرآن مجيد به جا آورد ،مرجع عالي قدر ،آيت اهلل
العظمي صافي گلپايگاني ،از ايشان تقدير و تش ّکر کردند .در نامه دفتر معظم
له آمده است :با تقديم سالم و تبريک به جنابعالي که از طرف مردم آمريکا
به نمايندگي پارلمان ايالت مينه سوتا انتخاب شديد ،مرجع عاليقدر حضرت
آيت اهلل العظمي صافي گلپايگاني فرمودند :تعظيم از قرآن کريم ،نشانگر
شعور باالي شما و احترام به کتاب آسماني و آيات الهي است .براي همه
مسلمانان افتخار است که به دنيا اعالم کنند در سايه تعاليم عاليه قرآن
کريم ،ميتوان به سعادت واقعي و صلح و آرامش ،و دنياي عاري از خشونت
و ظلم و استبداد رسيد.
***

ح طلبان از عملکرد دولت
اصال 
خيلي راضي نيستند

عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي گفت :اصالحطلبان به ميدان نميآمدند،
روحاني رئيس جمهور نميشد .ابوالفضل شکوري در گفتگو با فارس افزود:
شايد برخي اصال ح طلبان در سال  ۹۶همراه با روحاني کانديدا شوند .برخي
از محورهاي مصاحبه شکوري عبارتند از؛ مجبور نيستيم از روحاني حمايت
کنيم  -اصال ح طلبي از جريان سبز جداست  -ما جزئي از هويت سياسي
نظام هستيم  -روحاني براي کارگزاران کار کرد نه اصالحطلبان  -آرمانهاي
اصالحطلبي در دولت روحاني مغفول ماندند  -دولت يازدهم رفاقتي به افراد
سمت ميدهد  -کساني پست گرفتند که در مرکز تحقيقات استراتژيک رفت
و آمد داشتند  -اصال ح طلبان از عملکرد دولت خيلي راضي نيستند  -قضيه
فريدون بايد شفاف شود ،اين مسئله به ضرر دولت است.
***

سنگ تمام يک روزنامه ايراني
براي وزير خارجه آمريکا!

روزنامه آرمان در مطلبي به قلم فريدون مجلسي تحت عنوان «آخرين وصيت
جانكري» نوشت« :جا ن كري وزيرخارجه آمريكا در واپسين روزهاي مسئوليت
خود يادداشتي را منتشر و درآن يادداشت از برجام دفاع كرد .يك مسئله مهم
كه امكان داشت به جنگ منتهي شود از طريق ديپلماسي در دولت اوباما حل
و فصل شده است .اين يادداشت به نوعي وصيت سياسي كري است .كري در
دوران مسئوليت خود در دستگاه ديپلماسي آمريكا بيشترين زمان را بر مسئله
ايران گذاشت و پا به پاي تيم مذاكرهكننده ايران و حتي در نيمه شب در دفعات
متناوب از اين سوي دنيا به آن سوي دنيا سفر كرد ،تا بتواند مذاكرات هستهاي
را به نتيجه برساند .كري بيشترين سهم را بعد از مذاكره كنندگان ايراني در
ميز مذاكرات هستهاي داشت و تالشهاي زيادي در لغو تحريمهاي بينالمللي
انجام داد .اكنون كه سمت خود را تحويل وزير خارجه ترامپ ميدهد ،ضمن
پذيرش اين نكته كه روابط ايران و آمريكا به سادگي اصالح نخواهد شد به
عنوان يك وصيت اعالم ميكند كه بر هم زدن برجام امري خطرناك بوده و
ممكن است گروههايي در ايران خواهان بر هم زدن برجام باشند و منافعي در
لغو برجام دارند و از لغو برجام حمايت كنند »...پايگاه فتن در مورد اين مطلب
نوشت :شايد اگر نام اين روزنامه ذکر نمي شد ،عده اي تصور مي کردند که يک
روزنامه آمريکايي چنين مطلبي را منتشر کرده است!
***

گسترش معوق سازي

روزنامه جوان در گزارشي با عنوان «بفرماييد وام  2هزار ميلياردي بدون
وثيقه!» از از يک شگرد بانکي براي پرداخت تسهيالت نجومي پرده برداشت
و نوشت :بدهيهاي معوق و داراييهاي منجمد بانكها در حالي دليل اصلي
تنگناي مالي در اقتصاد ايران عنوان ميشود كه به نظر ميرسد معوقسازي
تسهيالت بانكي كه تا پيش از اين در شعب بانكي انجام ميشد ،هم اكنون
به برخي از شركتهاي تابعه بانكها انتقال يافته است ،بهطوري كه تنها در
يك نمونه از اين شركتهاي تابعه بانكي ،وام 2هزار ميلياردي بدون اخذ
وثيقه به يك فرد 26ساله سفارش شده از سوي مديريت پرداخت شده است،
حال چون تحقيقات نشان از گسترش اين پديده در شبكه بانكي دارد به
نظر ميرسد موج بعدي بدهيهاي معوق بانكي از شركتهاي تابعه و اقماري
بانكها سر بر خواهد آورد.
***

تابعيت ايراني افراد دوتابعيتي لغو مي شود

سخنگوي کميسيون امنيت ملي مجلس با بيان اينکه مطابق قانون مدني افراد
دوتابعيتي که تابعيت کشور ديگري را مي پذيرند ،تابعيت ايراني آنها لغو مي
شود ،تأکيد کرد :تابعيت مضاعف جرم است و اين افراد حق داشتن اموال غير
منقول را هم ندارند .سيد حسين نقوي حسيني در گفتگو با ميزان ،با اشاره به
اينکه ما بايد يک قانون جامعي در حوزه تابعيت تهيه کنيم ،گفت :مطابق قانون
مدني افراد دوتابعيتي که تابعيت کشور ديگري را مي پذيرند تابعيت ايراني آنها
لغو مي شود وحتي حق داشتن اموال غيرمنقول را هم ندارند .وي تصريح کرد:
بر اساس قانون کشور ما کسي که تابعيت کشور ديگري را مي پذيرد تابعيت
ايراني او لغو مي شود و در اصل يک تابعيتي است .وي با تأکيد بر اينکه چه
کساني تابعيت مضاعف را پذيرفته اند واين حقوق در مورد آنها بايد اعمال
شود ،اظهار داشت :وقتي که فرد نمي تواند اموال غير منقول داشته باشد به
طور مضاعف نمي تواند مسئوليت داشته و يا کارمند دولت باشد.

» خبر

رئيس مجلس خبرگان رهبري رحلت
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني را تسليت گفت
رئيس مجلس خبرگان رهبري در پيامي رحلت آيت اهلل هاشمي رفسنجاني را
تسليت گفت.به گزارش ايرنا در پيام آيت اهلل احمد جنتي آمده است :خبر رحلت
آيت اهلل جناب آقاي هاشمي رفسنجاني ،مجاهد دوران نهضت اسالمي و يار ديرين
حضرت امام خميني (ره) ،موجب تالم و تاثر گرديد.در ادامه اين پيام آمده است:
آن سفر کرده ،در دوران رژيم طاغوتي و وابسته پهلوي ،رنج و محنت بسياري را
متحمل شد و پس از پيروزي انقالب اسالمي نيز با قبول مسئوليت هاي مهم همچون
رياست مجلس شوراي اسالمي ،رياست جمهوري ،رياست مجمع تشخيص مصلحت
نظام و نيز مجلس خبرگان رهبري ،کوشا بود.اين جانب ضمن قدرداني از زحمات
بي شائبه ايشان براي نظام اسالمي ،رحلت ايشان را به مقام معظم رهبري ،حضرت
امام خامنه اي و بازماندگان ،تسليت گفته و از خداوند متعال رحمت و غفران واسعه
الهي را براي ايشان مسئلت دارم.

رضايي :آيت اهلل هاشمي هميشه
به دنبال نوآوري بود
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت :آيت اهلل هاشمي هميشه به دنبال نوآوري
بود.به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا ،محسن رضايي در گفتگوي ويژه خبري به سوابق
انقالبي و سياسي آيت اهلل هاشمي اشاره کرد و افزود :پرکاري فوق العاده آيت اهلل
هاشمي از ويژگي هاي ايشان بود که از جوانان مجمع نيز پرکاري ايشان بيشتر بود.
وي با بيان اينکه آيت اهلل هاشمي هميشه به دنبال نوآوري بود ادامه داد :دومين
ويژگي ايشان اين بود که حرف هاي خود را صريح بيان مي کردند اما هميشه نظر
رهبري را مي پذيرفتند.رضايي گفت :دشمنان ملت و انقالب اسالمي هميشه با ايشان
مسئله داشتند به شکلي که يکي از کساني که در تحريم هاي ايران نقش داشتند،
از فوت ايشان ابراز خرسندي کرده است.

دادستان کل کشور:

آيت اهلل هاشمي رفسنجاني از ارکان موثر
در ايجاد انقالب اسالمي و نظام بودند
دادستان کل کشور گفت :آيت اهلل اکبر هاشمي رفسنجاني زحمات زيادي براي
انقالب کشيدند و از ارکان موثر در ايجاد انقالب اسالمي و نظام بودند.به گزارش
خبرنگار سياسي ايرنا ،حجت االسالم و المسلمين محمد جعفر منتظري صبح دوشنبه
در حاشيه مراسم وداع با آيت اهلل اکبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص
مصلحت نظام در جمع خبرنگاران اظهارداشت :ايشان يکي از ارکان موثر نظام و
انقالب بودند ،خداوند اجر و پاداش و جزاي خيري را در چنين روزي که متعلق به
کريمه اهل بيت حضرت فاطمه معصومه (س) است به بهترين وجه ممکن عنايت
فرموده است.وي افزود :اميدواريم خداوند به همه ما توفيق دهد تا پاسداشت انقالبي
باشيم که امثال ايشان آن را ايجاد کرده اند.

 220نماينده مجلس:

آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در سايه
تدبير و عقالنيت ،قوام بخش نظام بود
 220نماينده مجلس شوراي اسالمي در بيانيه اي با تسليت درگذشت رئيس مجمع
تشخيص مصلحت نظام اعالم کردند :آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در سايه تدبير و
عقالنيت ،پس از انقالب اسالمي قوام بخش نظام بود.در اين بيانيه که در حاشيه
جلسه علني روز دوشنبه مجلس شوراي اسالمي در اختيار خبرنگار پارلماني ايرنا قرار
گرفت آمده است :رحلت مجاهد نستوه ،عالم جليل القدر ،مبارز انقالبي ،مدافع حقوق،
مردم و مريد و همراه بنيان گذار فقيد انقالب اسالمي حضرت امام (ره) و ياور رهبر
معظم انقالب که در پيروزي انقالب اسالمي نقش آفرين و با ايفاي مسئوليت هاي
حساس در سايه تدبير و عقالنيت پس از انقالب اسالمي قوام بخش نظام بود را
خدمت ملت شريف ايران ،رهبر معظم انقالب ،مراجع عظام تقليد ،حوزه هاي علميه
و همه مسئوالن و مديران نظام و بيت ارجمند آن عالم تسليت مي گوييم.اين بيانيه
مي افزايد :خداوند روح آن فقيد را با اوليا معصومين محشور گرداند و به ملت پرافتخار
ايران و بازماندگانش اجر و صبر عطا کند.اين بيانيه در پايان جلسه علني مجلس
شوراي اسالمي قرائت شد.

»

سخنگوي جبهه پيروان خط امام و رهبري گفت :با کانديداي واحد مي آييم.کمالالدين سجادي
در گفتگو با خبرنگار سياسي ايرنا در خصوص رويکرد انتخاباتي اصولگرايان براي انتخابات سال
 96اظهار داشت :جناح اصولگرا ،يک برنامه هايي دارد که برخي از آنها رونمايي شده است؛ مثال
در همين جبهه مردمي نيروهاي انقالب ،تعداد زيادي از احزاب ،تشکل ها و فعاالن سياسي
از جناح هاي مختلف و رسانه ها ،هنرمندان ،ورزشکاران و اساتيد حضور دارند و البته جبهه
پيروان خط امام و رهبري در حال بررسي است که چگونگي حمايت خود را از اينها اعالم
کند.وي افزود :اينها يک طرح هايي دارند و مي خواهند نامزدهايي که بالقوه ،بالفعل و يا در
مظان نامزدي هستند يا نامزدي خود را اعالم کرده اند مورد بررسي قرار دهند و در نهايت با
انسجام و همگرايي که ايجاد مي شود ايده آل اين است که به يک کانديدا و يک نفر برسند و
اين اجماع را صورت دهند.سجادي با بيان اين که هنوز به مصاديقي در اين زمينه نرسيده ايم

تصريح کرد :من از طرف همه اصولگرايان نمي توانم صحبت کنم اما جبهه پيروان خط امام
و رهبري فعال کانديدايي را حمايت نمي کند و در حال بررسي است ،اما حتما از يک کانديدا
حمايت خواهد کرد و البته آن کانديدا ،کانديدايي خواهد بود که قاطبه و اکثريت اصولگرايان
به آن برسند و در نتيجه ما هم از آن کانديدا حمايت خواهيم کرد.وي يادآوري کرد :هم من و
هم آقاي باهنر ،شش ،هفت ماه قبل گفتيم که 30کانديداي بالقوه در بين اصولگرايان داريم.
منتها اين نيست که هر  30يا  10تا و مانند دفعه پيش چهار ،پنج نفر بيايند ،اين دفعه بايد
از دور قبلي درس گرفته و روش ها را اصالح کرده و بهبود دهند.وي گفت :اصولگرايان اگر
مي خواهند راي قابل توجهي را کسب کنند بايد به يک کانديداي واحد برسند نه اين که با
چند کانديدا بيايند که آرا تقسيم شود؛ اين نظري است که جبهه پيروان خط امام و رهبري
شامل  18حزب و تشکل سياسي دارد.

سجادي:

با کانديداي
واحد مي آييم

سياسي
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وداع ملت با يار ديرين امام و رهبري

مردم شهيدپرور و انقالبي ايران که خود را به دانشگاه تهران
و حرم ملکوتي امام خميني رسانده بودند با شرکت در
مراسم تشييع و خاکسپاري پيکر آيت اهلل هاشمي رفسنجاني
رئيس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام با يار ديرين
امام و رهبري وداع کردند.
به گزارش خبرنگار مهر ،مراسم تشييع و اقامه نماز ميت بر
پيکر مرحوم آيتاهلل هاشميرفسنجاني رئيس فقيد مجمع
تشخيص مصلحت نظام صبح روز سهشنبه  ۲۱دي ماه
با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در دانشگاه تهران
برگزار شد.در اين مراسم که با حضور انبوه و پرشور مردم
قدرشناس ،مؤمن ،انقالبي و وفادار ،رؤساي قواي سهگانه
و مسئوالن لشکري و کشوري ،در فضايي آکنده از حزن
و اندوه برگزار شد ،حضرت آيتاهلل خامنهاي بر پيکر آن

همرزم و مبارز قديمي نماز اقامه کردند و براي آن مرحوم،
غفران ،عفو و رحمت الهي را مسئلت کردند.
بعد از اقامه نماز ،پيکر آيت اهلل هاشمي از مقابل دانشگاه
تهران به سمت خيابان حافظ تشييع و از آنجا به حرم مطهر
منتقلشد.برپايهاينگزارشپيکرآيتاهللهاشميرفسنجاني
در جوار بنيانگذار انقالب به خاک سپرده شد.
پيکرمرحومآيتاهللهاشميرفسنجانيتوسطعليالريجاني
رئيس مجلس شوراي اسالمي و محسن هاشمي به خاک
سپرده شد و در جوار امام راحل آرام گرفت.
گفتني است به همين مناسبت مجلس يادبودي از سوي
رهبر معظم انقالب اسالمي ،روز چهارشنبه  22دي 1395
از ساعت  9:30تا  12در حسينيه امامخميني (ره) برگزار
ميشود.

س رلشکر سليماني:

آقاي هاشمي هم استکبارستيز بود
هم صهيونيسمستيز

آيت اهلل مصباح يزدي:

آي تاهلل لطفاهلل صاف يگلپايگاني:

حضور واليي آيتاهلل هاشمي
رفسنجاني در حرمين شريفين
در خاطرهها باقي ميماند

آگهي مزايده

فرمانده نيروي قدس سپاه گفت :آقاي هاشمي برخي وقتها تاکتيکهايي داشت
وگرنه هم استکبارستيز بود ،هم صهيونيسمستيز.به گزارش خبرنگار دفاعي
خبرگزاري فارس ،سردار سرلشکر قاسم سليماني فرمانده نيروي قدس سپاه
در حاشيه مراسم تشييع آيتاهلل هاشمي رفسنجاني اظهار داشت :اوالً بايد به
آقا تسليت گفت که بزرگترين مصيبت به ايشان وارد شد .خدا به ايشان صبر

و طولعمر بدهد و ايشان را براي ما حفظ کند و ذخيره کند براي چيزهايي که
از دست دادهايم.سليماني تأکيد کرد :آقاي هاشمي همانطوري که از اول بود
تا آخر بود و همان حالتي که از اول داشت تا آخر داشت ،منتها آقاي هاشمي
برخي وقتها تاکتيکهايي داشت همانطور که در دورههاي گوناگون داشت،
وگرنه آقاي هاشمي هم استکبارستيز بود ،هم صهيونيسمستيز.

خربزه ديگري هم برنداشت .گفت ممکن است گاهي قندم باال و پايين برود و
سپس گفت سحر که بيدار مي شوم و مي خواهم براي وضو بروم چند دقيقه اي
روي تخت مي نشينم ،گاهي يک دفعه با خودم فکر مي کنم که اگر خبر
بياورند که مقام معظم رهبري خوابيد و ديگر بلند نشد ،وقتي فکر مي کنم
کسي جز ايشان نيست ،به محض اينکه بلند مي شوم ،قندم مي افتد و زمين
مي خورم.وي تاکيد کرد :اين همان عشقي است که مي گويم من عاشقم .اين
شعار و تملق نيست .ايشان انتقادي داشت هم مي رفت و مي گفت .اگر همه
يک جور فکر کنيم ،که ديگر زيبا نيست .اگر مدام از هم به به و چه چه کنيم،
چرا بيخودي سر هم را مي تراشيم؟ توقع اينکه همه مثل من فکر کنند غلط
است.رئيس دفتر بازرسي دفتر مقام معظم رهبري ادامه داد :جمله اي از مقام
معظم رهبري بگويم .موقعي جمعي از دوستان ما خدمت ايشان رسيدند ،يکي
از آقايان آخر جلسه پرسيدند که يک نفر را معرفي کنيد تا ما ديدگاه هاي شما
را از ايشان بشنويم .ايشان فرمودند شما ديدگاه هاي مرا هم بدانيد روز قيامت
براي شما حجت نيست .نظر من براي شما حجت نيست ،شما بايد خودتان
بايد نظر داشته باشيد مگر اينکه من حکم کنم .ببينيد چقدر اين واليت فقيه
زنده است.ناطق نوري در بخش ديگري از گفتگوي خود به انتقاد از افرادي

پرداخت که تهمتهايي را به آيتاهلل هاشمي ميزدند.او گفت :ما مرده پرستيم.
وقتي من باالي سر پيکر بي جان آقاي هاشمي رفتم و به چهره او نگاه کردم،
نتوانستم خودم را نگه دارم چرا که تمام بي مهري ها و توهين ها و تهمت ها و
کج انديشي ها عليه او در ذهنم مرور شد.ناطق نوري ادامه داد :من واژه نفوذي
را زياد قبول ندارم .خودمانيم .چرا فرافکني کنيم؟ با تنگنظري نميتوانيم
کشور را اداره کنيم.وي افزود :مسئله از دنيا رفتن هاشمي نيست ،انسانها همه
مي روند اما جفا اين است که تهمت بزنيم ،مگر ما مسلمان نيستيم؟ مگر
قيامت نيست؟ چرا فرافکني کنيم؟ اين بي مهري ها عليه شهيد بهشتي هم
بود .او آنقدر بزرگوار بود که وقتي شوراي انقالب مي خواست رئيس صدا وسيما
انتخاب کند ديدم جلوي اسم کسي را ضربدر زده که يک سره به او تهمت
مي زد .من به او گفتم اين آدم تندي است گفت :آقاي نوري ممکن است ايشان
از چهره بهشتي خوشش نياد از من خوشش نيايد اما مدير اليقي است .اين را
بدانيم که تنگ نظري کشور را اداره نمي کند.وي با کنايه به صداوسيما گفت:
اگر االن در همه شبکه هاي تلويزيون هم از هاشمي تجليل شود ،فايده اي
ندارد بايد قدر هم را بدانيم و تهمت نزنيم ،ما اگر قدر همديگر را ندانيم و از
پتانسيل ها استفاده نکنيم اوضاع کشور درست نمي شود.

يکي از مراجع عظام تقليد گفت :حضور واليي آيتاهلل هاشمي رفسنجاني
در حرمين شريفين در خاطرهها باقي ميماند.به گزارش خبرگزاري فارس
از قم آيتاهلل لطفاهلل صافيگلپايگاني با صدور پيامي درگذشت آيتاهلل
هاشمي رفسنجاني را تسليت گفت.در اين پيام آمده است :درگذشت
عالم مجاهد مرحوم حجتاإلسالم والمسلمين آقاي هاشمي رفسنجاني
رحمة اهلل عليه موجب تأثر و تأسف شد.آن فقيد سعيد ،ساليان سال
در سنگرهاي مختلف انقالب اسالمي ،در حد توان انجام وظيفه کرد و

در حفظ اعتدال و آرامش جامعه و رفاه مردم به توفيقاتي نائل شد.در
بخش ديگري از اين پيام آمده است :حضور واليي آن مرحوم در حرمين
شريفين و اعالم مواضع محکم مذهبي و ديني در آن مکان مقدس در
خاطرهها هميشه باقي خواهد ماند.فقدان آن عالم بزرگوار را به همه
عالقمندان و بيت ايشان تسليت گفته ،براي آن فقيد سعيد رحمت
واسعه الهي و براي بازماندگان ،صبر جميل و اجر جزيل از خداوند
متعال مسئلت دارم.

محسن سميعي  -شهردار فاضلآباد

آگهي مزايده سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري سيرجان
نوبت اول

سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري سيرجان به استناد بند  4مصوبه شماره  1849هيات مديره سازمان در نظر دارد پيست
اسكيت مستقر در پارك مسافر و پارك بانوان را از طريق مزايده براساس شرايط ذيل و مندرج در اسناد به صورت استيجاري
جهت بهرهبرداري به متقاضي واجد شرايط واگذار نمايد .لذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل ميآيد جهت خريد اسناد مزايده
از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم همهروزه به جز ايام تعطيل حداكثر به مدت  10روز به امور قراردادهاي سازمان مراجعه نمايند.
شرايط شركت در مزايده:
 -1سپرده شركت در مزايده مبلغ  10/000/000ريال كه ميبايست به صورت ضمانتنامه بانكي معتبر و يا رسيد پرداختي به حساب
 0105938186001به نام سازمان پاركها و فضاي سبز نزد بانك ملي ارسال گردد.
 -2سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
 -3هرگاه برندگان اول تا سوم به هر نحو از انعقاد قرارداد خودداري نمايند سپرده آنها به ترتيب به نفع سازمان ضبط خواهد
شد.
 -4به پيشنهادات مخدوش ،ناقص و يا پيشنهاداتي كه خارج از مهلت مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -5ساير شرايط و جزئيات مربوطه در اسناد درج گرديده است.
 -6آخرين مهلت تحويل اسناد به واحد حراست شهرداري مورخ  95/11/9ميباشد.
 -7تاريخ بازگشايي پاكات مورخ  95/11/10ساعت  9ميباشد.
در ضمن اين مناقصه در سايت شهرداري موجود ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول95/10/22 :
تاريخ انتشار نوبت دوم95/10/29 :
خ ش95/10/22 :

روابط عمومي شهرداري سيرجان

رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) گفت :آيتاهلل هاشمي رفسنجاني
عمري در کنار امام و در راستاي تحقق منويات علما و بزرگان نظام ،تالش کرد.به گزارش
خبرگزاري فارس از مشهد آيتاهلل محمدتقي مصباحيزدي در همايش «هوشياران خفته»
با اشاره به رحلت آيتاهلل هاشمي رفسنجاني گفت :حضرت آيتاهلل هاشمي رفسنجاني
فردي بود که عمري در کنار امام و در راستاي تحقق منويات علما و بزرگان نظام ،تالش
کرد.وي با اشاره به اهميت امر به معروف و نهي از منکر در جامعه اسالمي ،تصريح کرد :اگر
قرار است امر به معروف صورت گيرد بايد با روي خوش و بيان لطيف باشد ،چرا که سبب
توجيه آن فرد ميشود ،اگر امر به معروف با اخم صورت گيرد ،آن فرد لجاجت کرده و
اين خود تبديل به امر منکر ميشود ،درحاليکه مهمترين اصل امر به معروف اصالح افراد
است.رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) خاطرنشان کرد :يکي از مهمترين
داليل اختالف در کارهاي ارزشي اين است که گاهي خود فاعل در محاسبات اشتباهي
ميکند و همين کار ممکن است سبب انحراف فرد شود.مصباح يزدي گفت :ما به خاطر
اينکه در دام اختالفات نيافتيم ،نبايد نسبت به قضاوت ديگران حساس باشيم.وي با بيان
اينکه ارزش يک کار الهي اين است که براي خدا صورت گيرد ،گفت :اگر ما ميخواهيم
عملي را انجام دهيم ،ابتدا بايد خود را اصالح کنيم و پس از آن ببينيم که نتيجه عمل به
رضايت خداوند منجر خواهد شد يا خير.

حجت االسالم طباطبايي:

خناسان مي خواستند هاشمي را
از رهبر دور کنند
حجت االسالم والمسلمين سيدمهدي طباطبايي گفت :خناسان مي خواستند هاشمي را
از رهبر دور کنند.به گزارش الف به نقل از انتخاب حجت االسالم والمسلمين سيدمهدي
طباطبايي گفت :من آيت اهلل هاشمي را شهيد مي دانم ،چون به دنبال حق بود.
گزيده سخنان حجت االسالم طباطبايي در زير مي آيد:
*تا خبر درگذشت آيت اهلل هاشمي را شنيدم بي اختيار لرزه بر بدنم افتاد ،گريه کردم ،و
فکر نمي کردم بتوانم اينجا صحبت کنم.
*اخوندي بود که پيش امام عزيزترين بود.....من مطلع هستم و بي خود حرف نمي زنم.
* از هر کاري که احتمال مي داد براي انقالب ضرر داد خودداري مي کرد ...فحش
مي شنيد ،توهين مي ديد ...بد توهين هايي به او کردند ...اما او صبر داشت و مي گفت
نظام نبايد لطمه بخورد.
*صداوسيمايي ها گله مي کنند چرا بيننده تلويزيون کم شده ،و چرا مردم ماهواره مي بينند،
االن اگر از هاشمي تجليل نکنيد بيننده تان کم مي شود....افراد پخته و فهيم و باکمال و دلسوز
جامعه توقع دارند صداوسيما در خصوص درگذشت آيت اهلل هاشمي مايه بگذارد.
*وقتي پيام رهبري را خواندم دلم براي آقاي هاشمي و رهبري سوخت .الهي هيچ کس
مشاور دين دار و دلسوز خود را از دست ندهد .در ادامه پيام رهبري به اختالف نظرهاي اقاي
هاشمي با ايشان اشاره شده بود همين امر نشان مي دهد که هاشمي دقيقا نظرات خود را
مي گفت اما مقيد بود که در نهايت حرف رهبري را اجرا کند ايشان به فکر انقالب و نظام
بود .خناس ها مي خواستند ايشان را از رهبر دور کنند اما موفق نشدند زيرا عالقه اين دو
بدان حد بود که هيچ فرد يا گروهي نتوانستند در آن شبهه ايجاد کنند.

آگهي مناقصه عمومي يكمرحلهاي

استانداري گلستان
شهرداري فاضلآباد

شهرداري فاضلآباد به استناد ماده  13آييننامه مالي شهرداريها و مصوبههاي شماره  845و  846مورخه 95/09/28و  95/09/30شوراي اسالمي شهر در نظر
دارد نسبت به فروش تعداد دو دستگاه آپارتمان با كاربري مسكوني طبق ليست پيوست بر مبناي پايه قيمت كارشناسي از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد.
لذا متقاضيان ميتوانند از تاريخ  95/10/25لغايت  95/11/04به واحد امور مالي شهرداري به آدرس فاضلآباد خيابان امام رضا(رع) روبروي گلزار شهداي گمنام
و يا به سايت شهرداري فاضلآباد به آدرس  www.fazelabad.irمراجعه و از شرايط و نحوه واگذاري موضوع آگهي اطالع حاصل نموده و در صورت تمايل به
شركت در مزايده با رعايت شرايط اسناد و مدارك مورد نياز مزايده نسبت به ارائه تضمين شركت در مزايده به همراه پيشنهاد قيمت به صورت كتبي و الك و
مهر شده لغايت  95/11/04به واحد دبيرخانه شهرداري فاصلآباد اقدام و رسيد دريافت نمايند.
شرايط اسناد و مدارك مورد نياز مزايده:
 -1كليه مراحل برگزاري مزايده ،انتخاب برنده و ...تابع آييننامه مالي شهرداري ميباشد.
 -2متقاضياني كه تمايل به شركت در مزايده را دارند مكلف به ارائه تضمين شركت در مزايده و پيشنهاد قيمت در مدتزمان تعيين شده در متن آگهي مزايده
ميباشند.
 -3متقاضياني كه تمايل به شركت در مزايده را دارند ميتوانند در خصوص هر يك از واحدها جهت كسب اطالعات و جزئيات دقيق و هر گونه سوال و بازديد
ظرف مدت زمان مندرج در متن آگهي با هماهنگي واحد مالي شهرداري اقدام نمايند.
 -4شهرداري در رد يا قبول يك يا تمامي پيشنهادات مختار است.
 -5تضمين شركت در مزايده طبق ليست پيوست تعيين و به صورت وجه نقد واريزي به حساب سپرده  80622150نزد بانك رفاه به نام شهرداري فاصلآباد به
شرح مدت زمان مندرج در متن آگهي تعيين و رسيد مربوطه در پاكت پيشنهاد قيمت ارائه گردد.
 -6به پيشنهادات مبهم ،مشروط ،بدون سپرده و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي برسد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -7هزينه انتشار آگهي ،ماليات و عوارض بر ارزش افزوده ،كارشناسي ،نقل و انتقال به عهده برنده مزايده ميباشد.
 -8برنده مزايده مكلف است از تاريخ دريافت ابالغ طي مدت  7روز به استثناي ايام تعطيل نسبت به پرداخت موضوع مورد معامله اقدام نمايد و در صورت عدم
پرداخت مبلغ مورد معامله ،به صورت يكطرفه از سوي فروشنده فسخ و هيچ حقي براي خريدار ايجاب نميكند.
 -9چنانچه برندگان اول ودوم مزايده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب اولويت در مدتزمان تعيين شده به نفع شهرداري ضبط و مزايده
تجديد ميگردد.
 -10چنانچه برنده مزايده بعد از پرداخت ثمن معامله درخواست فسخ مبايعهنامه يا صورتجلسه واگذاري و يا اعالم انصراف نمايد شهرداري نسبت به ضبط
سپرده شركت در مزايده اقدام و پس از تحويل ملك بدون هيچ عيب و نقصي نسبت به استرداد ثمن پرداختي به برنده مزايده پس از كسر كسورات و هزينه
كارشناسي و ساير موارد كه مستلزم ذكر نام است اقدام مينمايد.
 -11تاريخ بازگشايي پيشنهادات رسيده روز چهارشنبه مورخ  95/11/06ساعت  14:30در محل دفتر شهردار ميباشد.
تاريخ انتشار95/10/22 :
خ ش95/10/22 :

خبر »

آيتاهلل هاشمي عمري در راستاي تحقق
منويات علما و بزرگان نظام ،تالش کرد

ناطقنوري :هاشمي ميگفت با دو چيز معامله نميکنم،يکي اصل انقالب و دوم شخص آقاي خامنهاي

رئيس دفتر بازرسي دفتر مقام معظم رهبري خاطرنشان کرد :مرحوم هاشمي
رفسنجاني ميگفت «با دو چيز معامله نميکنم يکي اصل انقالب و دوم شخص
آقاي خامنهاي».به گزارش گروه سياسي خبرگزاري دانشجو ،حجت االسالم علي
اکبر ناطق نوري در برنامه زنده تلويزيوني «اين شبها» با اشاره به زمان انتخاب
مقام معظم رهبري و کدهايي که هاشمي از امام براي رهبري ايشان آورد ،اظهار
کرد :همين دو تا کد در آنجا آورد ،بس نيست که او را براي هميشه محترم و
بزرگ بدانيم.وي گفت :اين ادامه دارد .در سال هاي اخير ايشان گفته بود من
با دو چيز معامله نمي کنم ،وقتي برخي مي رفتند پيش ايشان و مي گفتند
شما هم حرف بزنيد اما ايشان خداترس ،آزاده و ديندار بودند .در آزادگي
حرفش را مي زند ولو اينکه سرش يا آبرويش برود .ايشان که مي دانست که
بعضي ها چه نيتي دارند ،گفت :با دو چيز معامله نمي کنم يکي اصل انقالب
دوم شخص آقاي خامنه اي.ناطق نوري سپس به نقل خاطره اي پرداخت:
ايشان در جلسه ناهار مجمع که به آن انجمن اسالمي مي گفتند ،چندين بار
موضوعي را مطرح کرد .در يکي از جلسات که مرحوم آقاي طبسي و آقاي
اميني بودند ،سر ناهار خربزه اي آورده بودند ،آقاي هاشمي چنگالش را زد اما
خربزه بر روي زمين افتاد .ايشان طبيعي بود که ديگر آن خربزه را برندارد اما
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شركت ملي گاز ايران
شركت گاز استان ايالم

شماره گ 95/24/35

شماره مجوز چاپ1395/4313 :
نوبت دوم

دستگاه مناقصهگزار :شركت گاز استان ايالم
موضوع مناقصه :گازرساني به روستاهاي گنبد پيرمحمد ،شهيد كشوري و چم انار سفلي از توابع شهرستان ملكشاهي
مبلغ كل برآورد (اجرا  +كاالي عهده پيمانكار) 12/977/372/733 :ريال
مبلغ تضمين 648/870/000 :ريال
نوع تضمين :ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه يا فيش واريزي به حساب سيباي  2174530621004بانك ملي شعبه ميدان امام (ره) ايالم و يا ساير ضمانتنامههاي
معتبر و يا تركيبي از آنها كه در جدول شماره  4آييننامه تضمين معامالت دولتي شماره /123402ت  50659مورخه  94/9/22قيد گرديدهاند.
مدتزمان اجراي پروژه 330 :روز
محل تامين اعتبار :بند (ق) تبصره ( )2قانون بودجه سال 93
آخرين مهلت فروش اسناد 95/10/30 :تا پايان وقت اداري
آخرين مهلت ارائه پيشنهادات 95/11/11 :تا پايان وقت اداري
زمان گشايش پاكات 95/11/12 :ساعت  9صبح
محل گشايش پاكات :سالن كنفرانس شركت گاز استان ايالم
* استفاده از بخشنامه شماره  94/158764مورخ  1394/7/13معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري جهت تعيين برنده به اختيار و صالحديد
كارفرما ميباشد.
شرايط متقاضيان:
 -1داشتن شخصيت حقوقي
 -2كپي برابر اصل اساسنامه و آگهي آخرين تغييرات
 -3ارائه گواهينامه صالحيت ايمني امور پيمانكاران از وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي براساس مواد  85و  91قانون كار جمهوري اسالمي ايران مصوب 89/3/5
وزير كار و امور اجتماعي
 -4داشتن امكانات ،ماشينآالت و نيروي متخصص
 -5داشتن گواهي صالحيت پيمانكاري از معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي در رشته تاسيسات و تجهيزات يا نفت و گاز با حداقل رتبه 5
 -6داشتن تجربه كافي معتبر و مفيد مرتبط با موضوع مناقصه
محل دريافت اسناد امور پيمانهاي شركت گاز استان و ارائه پيشنهادات (پاكات تكميل شده مناقصه) دبيرخانه حراست شركت گاز استان ايالم ميباشد.
هزينه خريد اسناد 210/000 :ريال در وجه شركت گاز استان ايالم به حساب سيباي  2174530621004بانك ملي و با ذكر نام شركت پرداختكننده و ذكر عنوان
مناقصه در فيش پرداختي
هزينه دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
به آدرس :ايالم  -چهارراه پيام نور  -بلوار تعميركاري نبش خيابان استاد شهريار
شركت گاز استان ايالم سايت  www.shana.irو  http://iets.mporg.irو  www.ila-nigc.irشماره تلفن 0843-2235824
كد فراخوان جهت آگهي مذكور  1/472/733ميباشد.
تاريخ انتشار نوبت اول95/10/15 :
تاريخ انتشار نوبت دوم95/10/22 :
خ ش95/10/15 :

روابط عمومي شركت گاز استان ايالم

آگهي مزايده
نوبت اول

جمهوري اسالمي ايران
وزارت كشور
استانداري مازندران
شهرداري نور

شهرداري نور در نظر دارد به استناد مجوز شماره  206مورخ  95/6/27تعداد  2دهنه
پل هوايي عابر پياده و  3دستگاه بيلبورد را از طريق مزايده عمومي براي مدت دو سال
شمسي به صورت اجاره واگذار نمايد .لذا كليه شركتها و كانونهاي تبليغاتي ذيصالح
ميتوانند حداكثر ظرف مدت  7روز پس از انتشار نوبت دوم آگهي جهت دريافت اسناد
مزايده به واحد مالي شهرداري نور مراجعه نمايند.
ضمنا هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده ميباشد.

تاريخ انتشار نوبت اول95/10/22 :
تاريخ انتشار نوبت دوم95/11/1 :
خ ش95/10/22 :

سيدمجيد موسوي  -شهردار نور

