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 15کارگر نیشکر هفت تپه
با قرار منع تعقیب آزاد شدند

...

ویژه های خراسان
تخفیف ویژه دولت برای سرمایه
گذاران خارجی
در حالی که بر اساس مصوبه سال 94دولت،
مقرر شده بود صاحبان سرمایه یا سهامداران
شرکت های سرمایه گذار خارجی مشروط
به این که حداقل آورده هر یک از آن ها از
 300هــزار دالر کمتر نباشد ،از دریافت
پروانه اشتغال معاف باشند ،یک مسئول
ارشد اجرایی با ارسال ابالغیه ای در روزهای
اخیر به وزارت اقتصاد ،تاکید کرده حسب
تصمیمات جدید ،این رقم به  200هزار دالر
یا معادل آن به دیگر ارزهای معتبر ،کاهش
می یابد.

تذکر مجدد به مدیران برای
خرید از داخل
یک مقام مسئول با ارسال نامه ای خطاب
به تعدادی از سازمان های دولتی ،با تشریح
الزامات مندرج در قانون حداکثر استفاده
از توان تولیدی داخلی در تامین نیازهای
کشور ،از مدیران مربوط خواسته با تهیه
فهرست نیازمندی هایی که تصور می شود
باید از خارج کشور تهیه شود ،آن را تا 15
دی ماه به مقام مافوق ارائــه کنند تا برای
بررسی ظرفیت ها و اقدامات صورت گرفته
برای تهیه این اقالم در داخل کشور ،اقدام
شود چراکه رعایت نکردن این دستورالعمل
به منزله عدم نیاز به ثبت سفارش کاالی
خارجی برای سال آینده تلقی خواهد شد.

چهره ها و گفته ها
معصومه ابتکار معاون رئیسجمهور
گفت :خیلی سعی کردند اصالح طلبان
را به بیگانه وابسته کنندو اصالح طلبان
را از کل صحنه روزگــار محو کنند اما
عمال اصالحات انقالبی ،بسیار زنده،
مـــورد تــوجــه مـــردم و
پــایــبــنــد ب ــه اص ــول
و آرمـــــا نهـــــای
انــقــاب اســت.
/خبرآنالین

علی صوفی دبیرکل حزب پیشروی
اصالحات با بیان این که عدم نظارت بر
افراد برآمده از حمایت اصالحطلبان و
لیست برآمده از شورای عالی سیاست
گــذاری اصــاح طلبان ضعف شــورای
عالی است ،گفت :شورای عالی سیاست
گـــذاری بــه عــنــوان نهاد دایــمــی شکل
نگرفته است تا بتواند بعد از انتخابات
بــه ط ــور مستمر بر
کــار نمایندگان
برآمده از فهرست
امــیــد نــظــارت
کــــنــــد/ .
ایلنا

عباس عبدی فعال سیاسی اصالح
طلب تأکید کرد :آقای روحانی حمله
تندی را بــه اقتصاد دولــتــی کــرد ولی
مشکل اقــتــصــاد ای ــران
نــه دولــتــیبــودن که
غیرعلمی و فاسد و
رانتی بودن است/ .
خبرآنالین
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ایسنا  -وکیل مدافع کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از صدور قرار منع تعقیب برای  ۱۵نفر از کارگران بازداشتی این
شرکت و آزادی آن ها خبر داد.فرزانه زیالبی افزود :این افراد جزو  ۲۰نفر کارگران بازداشتی بودند که به پرونده پنج نفر از آن ها از جمله
اسماعیل بخشی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان شوش رسیدگی میشود .

موج پیام های تسلیت داخلی و خارجی در پی ارتحال مرحوم آیت ا ...هاشمی شاهرودی ادامه دارد

وداع با فقیه عالی قدر وکارگزار باوفا

عزاداری مردم شهر «کرگل» هندوستان در غم فقدان آیت ا ...هاشمی شاهرودی
همزمان با ارتحال رئیس فقید مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،رهبر معظم انقالب ،سران قوا و
چهره های برجسته حــوزوی و سیاسی کشور از
طیفهایگوناگوندرپیامهایجداگانهایضمن
اشاره به ابعاد مختلف شخصیت وی ،این ضایعه را
تسلیت گفتند .همچنین به گزارش «شیعه نیوز»،
درس هــای اصلی حــوزه علمیه نجف و مــدارس
علمیه سراسر کشور به مناسبت درگذشت آیت
ا...سیدمحمودهاشمیشاهرودیرئیسمجمع
تشخیص مصلحت نظام تعطیل شدند .جمعیت
شیعیانسنگال،جمعیتعلمایبحرین،جمعیت
علمای عراق ،جنبش نجبای عراق ،حزب دعوت
اسالمی عراق و  ...از جمله گروه هایی بودند که
ضایعهارتحالاینفقیهعالیمقامراتسلیتگفتند.
دولــت نیز امــروز را عــزای عمومی اعــام کرد .به
گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار
آیت ا ...خامنه ای ،رهبر معظم انقالب اسالمی در
پیامی درگذشت فقیه عالی قدر آیتا ...هاشمی
شاهرودی را تسلیت گفتند .متن پیام حضرت
آیـــتا ...خامنهای به ایــن شــرح اســت :بسم ا...
الرحمن الرحیم ،انا هلل و انا الیه راجعون؛ با تأسف
و انــدوه خبر درگذشت فقیه عالی قدر و رئیس
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،آیت ا ...آقای
حاج سیدمحمود هاشمی شاهرودی رضوان ا...
علیه را دریافت کردم .این ضایعه اسفبار که پس از
حدودیکسالبیماریسختودردناکواقعشده
است،مای هتأ ّلمهم هکسانیاستکهبهمقامعلمی
و خدمات باارزش ایشان به نظام اسالمی و نیز به
مجموعههای فقهی و اصولی و حقوقی حوزههای
علمیهآشناهستند.ایشاناستادیبزرگدرحوزه
ّ
علمیه قم و کارگزاری باوفا در مهم ترین تشکیالت
نظام جمهوری اسالمی ،عضو مؤثری در شورای
نگهبانورئیسمو ّفقیدرمجمعتشخیصمصلحت
بودند و آثار و برکات علمی بسیاری از خود بر جای
نهادند .ایشان همچنین برادر سه شهید و از یاران
و شاگردان و همراهان شهید نــامآور و بزرگوار
سیدمحمدباقر صــدر بــود .ایــن جانب مصیبت
درگذشت این عالم برجسته را به خاندان مکرم،
همسرگرامیوفرزندانمحترموهمهوابستگانو
نیزبهحوز هعلمیهقموشاگردانوهمکارانعلمی
و ارادتمندان ایشان تسلیت می گویم و رحمت
و مغفرت الهی و عل ّو درجات ایشان را از خداوند

متعالمسئلتمینمایم.
▪جزئیات مراسم تشییع ارتــحــال آیــت ا...
هاشمیشاهرودی

ستاد برگزاری مراسم ارتحال آیت ا ...هاشمی
شاهرودی (ره) با صدور اطالعیه ای ،برنامه های
وداع،تشییعوتدفینپیکرمطهررئیسفقیدمجمع
تشخیصمصلحتنظامرااعالمکرد.براساساین
گزارش ،مراسم اقامه نماز به امامت رهبر معظم
انقالب صبح امروز از ساعت 8صبح در مصالی
امام خمینی(ره)تهران برگزار می شود .پس از
آن نیز مراسم تشییع و تدفین در قم ،از ساعت 14
در مسجد امام حسن عسکری(ع) به سمت حرم
مطهرحضرتفاطمهمعصومه(س)برگزارخواهد
شد.همچنینبراساساعالمسخنگویحوزههای
علمیه ،مدارس علمیه سراسر کشور امروز تعطیل
خواهدبود.
▪پیامتسلیتمراجعوعلما

درپیرحلترئیسفقیدمجمعتشخیصمصلحت
نظام شخصیت های برجسته حوزوی ،کشوری و
لشکرینیزدرپیامهاییجداگانه،ضایعهدرگذشت
او را تسلیت گفتند و مقامش را گرامی داشتند.
آیت ا ...مکارم شیرازی از مراجع تقلید در پیامی
درخصوص ارتحال آیت ا ...هاشمی شاهرودی،
تصریح کرد :او در انقالب اسالمی و تداوم آن سهم
بسیاری داشت به گونهای که االن جای او را خالی
میبینیم .در میان حوزویان از احترام خاصی
برخوردار بود و آثار فراوانی در زمین ه مسائل علمی
ازخودبهیادگارگذاشت.آیتا...نوریهمدانینیز
درپیامیبااشارهبهنقشوجایگاهمرحومهاشمی
شاهرودی در حوزه های علمیه و نظام جمهوری
اسالمی نوشت :خدمت به انقالب اســامــی و
والیتمداری وتواضع و مجاهدت و تقدیم چند
شهیدموجببرجستگیاینشخصیتممتازبود.
آیت ا ...علوی گرگانی از دیگر مراجع تقلید هم
در پیام خود به این مناسبت تأکید کرد :ایشان که
از شاگردان بارز مرحوم آیت ا ...العظمی شهید
صدر بودند ،در طول سالیان متمادی شاگردان
خوب و فاضل را تربیت و افراد متعددی را از علم
خود سیراب کردند .همچنین با تحقیق و چاپ
کتبمتعددخدمتبهدینواسالمکردند.آیتا...

سیداحمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری
نیز در پیامی ضمن تسلیت ارتحال این شخصیت
برجسته نوشت :فقدان این عالم فاضل و سکان
اطمینانبخش دوستداران انقالب ،موجب تأثر و
تألمجبرانناپذیریاست؛چراکهبهیقینمیتوان
گفت:آیتا...هاشمیشاهرودیدرهرجایگاهی
کهقرارگرفت،بهحداعلیموجبسکونوآرامش
بود.
▪پیامتسلیتسرانقوا

سران سه قوه نیز در پیام های خود درگذشت این
مرجع تقلید را تسلیت گفتند .حجت االسالم
دکتر حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان هم
در پیامی ضمن تسلیت ارتحال آیت ا ...هاشمی
شاهرودی تأکید کرد :این استاد برجسته حوزه
و فقاهت کــه افتخار در سآمــــوزی در محضر
استادان بزرگی همچون شهید صدر را داشت،
تمام عمر پر برکت خود را با مشی اعتدالی و
ترویج خــردورزی و همگرایی ،وقف گسترش
معارف عالی دینی و سیره اهــل بیت علیهم
السالم و تربیت شاگردانی مبرز نمود؛ و نیز طی
چهار دهه گذشته در خطیرترین و تأثیرگذارترین
مسئولیتها منشأ تحوالت و خدمات ارزنــده
بود .آیت ا ...صادق آملی الریجانی نیز در پیامی
ضمن تسلیت درگذشت رئیس سابق قوه قضاییه
تصریح کرد :این فقیه عرصه جهاد و اجتهاد در
دوران ریاست قوه قضاییه منشأ تحوالت بسیاری
در دستگاه قضایی بودند .علی الریجانی رئیس
مجلس شورای اسالمی هم در پیام خود به این
مناسبت یادآور شد :آیت ا ...هاشمی شاهرودی
بــه دلیل هــوش ســرشــار و کوشش فـــراوان در
فراگیری علوم دینی در حلقه درس آیات عظام
خویی و شهید سید محمدباقر صدر قرار گرفت و
در محضر این استادان به تحکیم مبانی اجتهادی

خود پرداخت .ایشان عالوه بر این که از چهره
هــای درخــشــان در علوم اســامــی بــودنــد ،در
شــورای نگهبان و قوه قضاییه ،منشأ خدمات
فراوانی شدند .همچنین هیئت رئیسه مجلس
خبرگان رهــبــری ،مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،حجت
االسالم سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس
رضوی ،آیت ا ...سید احمد علم الهدی ،نماینده
ولی فقیه در خراسان رضوی ،سازمان فرهنگ
و ارتباطات اسالمی ،جمعیت شیعیان سنگال،
جمعیت علمای بحرین ،جمعیت علمای عراق،
جنبش نجبای عــراق ،حــزب دعــوت اسالمی
عراق  ،نوری مالکی نخست وزیر اسبق عراق،
جنبش اصائب اهل حق عراق و ...در پیام های
جداگانه ای ضایعه درگذشت آیت ا ...هاشمی
شاهرودی را تسلیت گفتند .عالوه بر این دستگاه
ها و نهادها ،سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد
کل نیروهای مسلح ،امیر سرتیپ حاتمی وزیر
دفاع ،امیرسرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش،
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور،
دکتر علی اکبر والیــتــی ،دریـــادار شمخانی،
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی،
محسن رضایی ،حجتاالسالم و المسلمین
منتظری دادستان کل کشور ،سید عمار حکیم،
محمد جــواد ظریف ،محمدرضا عــارف ،سید
پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)،
محسن هاشمی رفسنجانی ،محمود احمدی
نژاد ،آیت ا ...علیرضا اعرافی مدیر حوزه های

علمیه،حجت االسالم سید حسن خمینی و...
نیز با انتشار پیام های جداگانه ای یاد و نام این
کارگزار باوفای نظام را گرامی داشتند .مقتدی
صدر رئیس جریان صدر عراق نیز در پیام تسلیت
خود تاکید کرد که آیت ا ...هاشمی شاهرودی
«پرچم دار مکتب صدر» بود.
▪عزاداری شیعیان هند در پی ارتحال آیت ا...
هاشمیشاهرودی

از دیگر حواشی خبر ارتحال این شخصیت بزرگ
حوزوی و سیاسی ،انتشار تصاویری از عزاداری
شیعیانهندبالفاصلهپسازخبرارتحالویبود.
براساس گزارش حوزه ،پس از انتشار خبر ارتحال
آیتا...هاشمیشاهرودیمردمشهرکرگلهند ،با
بهراهانداختندستههایعزاداریوبرپاییمراسم
ختم ،درگذشت این عالم و فقیه شیعه را تسلیت
گفتندومقاماینفقیهاهلبیتراگرامیداشتند.
تصاویر این عزاداری باشکوه روز گذشته در فضای
مجازیمنتشرشد.

