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ثبت رضایتنامه بدون قید و شرط برای بخشش «نجفی»
وکیل میترا استاد گفت :اولیای دم مرحومه به یکی از دفاتر اسناد رسمی رفتند و رضایتنامه
خود را به طور رسمی ثبت کردند .این رضایت کام ً
ال بیقید و شرط صادر شده و هیچ گونه
مبلغی به عنوان دیه یا وجهالمصالحه دریافت نشده است .حاجیلویی در گفتوگو با فارس
اعالم کرد :موکالنم از حق شرعی و قانونی خود مبنی بر قصاص محمدعلی نجفی گذشتند
و با تمام حاشیهها و حرف و حدیثهایی که بود توانستند از این مرحله عبور کنند.

اژهای:فردی توانسته با بهانهای۳۸هزار سکه خریداری کند
معاون اول قوه قضاییه در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری قدیم و جدید استان
گیالن گفت :تنها یک فرد توانسته بهیکبهانه مقدار زیادی تسهیالت از بانکی بگیرد و با آن
بیش از  38هزار سکه خریداری کند .حجتاالسالم محسنی اژهای تصریح کرد :برای این که
واقع ًا با چنین پدیدهها و مفاسدی برخورد کنیم باید بهسراغ کسی برویم که پس از پرداخت
تسهیالت ،بانک هیچ نظارتی بر نحوه هزینه آن نداشته است.

حمایت  500استاد از برنامههای آیتا ...رئیسی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی
به گزارش فارس 500 ،عضو هیئت علمی بسیجی دانشگاه تهران طی نامهای ضمن
حمایت از برنامههای اعالمی و انقالبی آیتا ...رئیسی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی،
آمادگی خود را به منظور ارائه هر گونه کمک علمی و معنوی در استمرار این حرکت
انقالبی اعالم کردند.

مسدودسازی  ۹میلیارد تومان پول قمار در فضای مجازی

پیگیری است.

رئیس پلیس فتا از مسدودسازی بیش از  ۹میلیارد تومان پول قمار در فضای مجازی خبر
داد .بــه گــزارش تسنیم ،ســردار وحید مجید اظهارکرد :سایت های شرط بندی در هیچ
درگاهی به صورت مستقیم فعالیت ندارند اما با استفاده از ترفندهایی از درگاه بانکی سایت
های دیگر به صورت موقت و در بازههای زمانی متفاوت استفاده میکنند که این مسئله با
همکاری شرکت شاپرک و دادستانی برای از بین رفتن درگاههای بدون هویت در حال

عقبنشینی  ۶۰متری از ساحل به دستگاهها ابالغ شده است
وزیر کشور در جلسه علنی دیروز مجلس با بیان تالش ها برای سامان دهی سواحل افزود:
عقب نشینی  ۶۰متر از ساحل به دستگاهها ابالغ شده تا اقدامات الزم را انجام دهند در غیر
این صورت به محاکم قضایی معرفی خواهند شد.به گزارش ایرنا ،رحمانی فضلی افزود :اگر
نتوانیم با نهادهای حاکمیتی ،دولتی و عمومی غیردولتی برخورد و از ساخت و سازهای
غیرمجاز آن ها جلوگیری و ساخت و سازهای غیرقانونی را تخریب کنیم ،نمیتوانیم بخش
خصوصی را راضی به عقبنشینی کنیم .اهمیت سه موضوع آزادســازی سواحل و موضوعات اجتماعی و
فرهنگی باعث شده است ردیف بودجه مشخصی گذاشته شود.

شرایط سفر اربعین اعالم شد
به گزارش ایسنا ،سازمان حج و زیارت اعالم کرد :ثبتنام اربعین از اول شهریور آغاز میشود.
با وجود لغو روادید عراق برای ایرانیها ،خروج از کشور در اربعین ،به ثبتنام در سامانه
سماح منوط شده است .وزارت کشور اعالم کرده است :از دهم محرم برابر با  ۱۹شهریور
زائران اربعین به شرط ثبتنام قبلی ،اجازه خروج از کشور را دارند .سازمان حج و زیارت
اطالع داد :با توجه به حذف ویزای ایران و عراق و هزینه آن ،زائران برای خروج از کشور الزم
است در سامانه سماح  https://samah.haj.irاطالعات خود را ثبت کنند.

حباب سکه به  ۶۰هزار تومان رسید
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طال و جواهر با تاکید بر این که حباب سکه به ۶۰
هزار تومان رسیده است ،تصریح کرد :حباب سکه نسبت به پنج شنبه گذشته  ۱۵هزار تومان
افزایش داشته است .محمدولی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان افزود :پیش بینی
میشود روند بازار طال و سکه تا پایان هفته افزایشی باشد.او از مردم درخواست کرد زمانی
برای خرید طال و سکه اقدام کنند که روند بازار متعادل باشد.
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سردار باقری:

در آستانه خودکفایی کامل
در ساخت موتور هواپیما و بالگرد هستیم
به گزارش تسنیم ،رئیس ستاد کل نیروهای
مسلح در بازدید از سازمان صنایع هوایی
وزارت دفــاع در جمع مــدیــران و کارکنان
این مجموعه اظهار کرد :با وجود تحریمها و
فشارهای شدید دشمنان از ابتدای پیروزی
انقالب اسالمی بهویژه در حوزه صنایع دفاعی
در کشور این موضوع وضعیت کام ً
ال متفاوت و
خاصی دارد .سرلشکر محمد باقری با بیان
این که تا پیش از انقالب کشوری بودیم که
عمده محصوالت صنعتی را در بخش نظامی
و غیرنظامی از خارج وارد میکردیم ،افزود:
با پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی و اعمال
تحریمهای دشمنان از ادامــه پشتیبانی ها
محروم شدیم و با گذشت زمــان و تحوالت
فــنــاوری در جهان محصوالت جدید را در
اختیار نداشتیم ،در این شرایط طبیعی است
که حرکت همپای تهدیدات و وقایعی که در
جهان پیرامون ما رخ میدهد ،بدون داشتن
این فناوری و صنایع امکانپذیر نخواهد بود.
او بــا تــأکــیــد بــر ایـــن کــه حــرکــت بهسمت
خودکفایی و ارتــقــای دانــش و تــوان صنعت
دفــاعــی در شــرایــط تحریم ،جایگاه اقــدام
ارزشمند نیروهای مسلح را در ایــن حوزه
نمایان میکند ،گفت :امروز در ایران اسالمی
صنایع دفاعی پیشران و پیشبرنده بخش
زیادی از صنایع کشور هستند و وزیر محترم
دفاع و فرماندهان ما برای رفع مشکالت در
صنایع دیگر کشور اعالم آمادگی کردهاند که

از آخرین مصادیق آن مسئله قطعات حساس
خودرو بود و وزارت دفاع ورود و بخش زیادی
از مشکل را حل کرد و آمادگی توسعه تولید را
هم دارد.
وی با اشــاره به دستاوردها و پیشرفتهای
تعیینکننده کشورمان در حوزه صنعت هوایی
اظهار کرد :در تولید هواگردها ،موشکها،
پهپادها و بسیاری از تجهیزات جانبی دیگر،
مسئله موتور بهعنوان بخش اصلی و پیشران
اصلی مطرح است و بحمدهلل این صنعت در
سالهای اخیر مسیری رو به رشد و دارای
تحول را طی کرده است.
سرلشکر باقری اقدامات جهادی متخصصان

داخلی در ارتقای صنعت دفاعی را مصداق
بارز تحقق «ما میتوانیم» اعالم و تصریح کرد:
این مسیر عزت بخش از ساخت تعدادی قطعه
ساده آغاز شد و امروز در حال ورود به ساخت
موتورهای هواپیماها و بالگردهای روز دنیا
قرار داریم و بهفضل الهی در آستانه دستیابی
بــه خودکفایی کــامــل در ایــن سامانههای
ارزشمند هستیم.
وی افــزود :این اقدامات ارزشمند بهخوبی
م بهعنوان یک فشار شکننده
نشان داد تحری 
درخــصــوص ملت ایـــران و نــیــروهــای مسلح
مـیتــوانــد بــه فرصتی بــرای پیشرفت بــرای
حرکت بهسمت قلههای اقتدار و قدرتمندی
یک کشور اسالمی و سربلند بهنام جمهوری
اسالمی ایران تبدیل شود .وی تصریح کرد:
ملت بــزرگ ایــران در تــداوم حرکت متعالی
خــود در مسیر معنویت ،توسعه و پیشرفت
نیازمند امنیت ،ثبات و آرامش است که این
مهم در سایه برخورداری از نیروهای مسلح
قدرتمند و بازدارندگی پایدار ،کارآمد و مؤثر
محقق میشود.وی افزود :ایجاد بازدارندگی
و اقتدار دفاعی در جهانی که با تحریم درها را
بهروی ما بستهاند ،جز از مسیر تحقیق بومی
و اتکا به دانشمندان جــوان و تولید کامل
تجهیزات در داخل کشور امکانپذیر نخواهد
بود و امکانات وارداتــی نمیتواند ما را به آن
اقتدار برساند.

از میان خبرها
دادگاهی در آمریکا برای گریس یک حکم توقیف صادر کرد
ایسنا :وزارت دادگستری آمریکا خبر داده است :یک دادگاه در آمریکا حکم توقیف گریس یک ،کشتی حامل سوخت ایران را صادر کرده است.

رایزنان صادراتی در  15کشور فعال می شوند
فارس :قائممقام وزیر صنعت در امور بازرگانی از فعال شدن  15رایزن صادراتی با همکاری سازمان توسعه و تجارت تا پایان سال در کشورهای
هدف خبر داد و گفت :صدور روادید برای تجار و صادرکنندگان در قالب روادید صادراتی تسهیل خواهد شد.

تولید برنج به  ۲میلیون و  ۳۰۰هزار تن میرسد
باشگاه خبرنگاران جوان :علیزاده شایق ،دبیر انجمن برنج کشور از افزایش تولید برنج ایرانی خبر داد و گفت :با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی
امسال حداقل  ۲میلیون و  ۳۰۰هزار تن برنج تولید میشود در حالیکه مجموع تولید برنج سال گذشته حدود  ۲میلیون و  ۲۵۰هزار تن بود.
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اخبار

روی خط سیاست
بزرگ ترین عملیات پهپادی در عمق خاک عربستان
تسنیم :شبکه المسیرة به نقل از سخنگوی نیروهای مسلح یمن
از بزرگ ترین عملیات پهپادی در عمق خاک عربستان خبر داده
است .این شبکه اعالم کرد :به زودی بیانیه سخنگوی نیروهای
مسلح یمن دربــاره جزئیات بزرگ ترین عملیات یگان پهپادی
ارتش و کمیتههای مردمی یمن در عمق خاک عربستان اعالم
خواهد شد.

شیخ زکزاکی دوباره بازداشت شد
باشگاه خبرنگاران جوان :شیخ زکزاکی بنیان گذار و رهبر جنبش
اسالمی به محض بازگشت از هند با یــورش نیروهای امنیتی
نیجریه بازداشت و به زندان منتقل شد.

بوریس جانسون به آلمان و فرانسه می رود
فارس :نخست وزیر انگلیس برای مذاکره درباره خروج از اتحادیه
اروپا به آلمان و فرانسه سفر خواهد کرد« .بوریس جانسون» قصد
دارد بهمنظور یافتن راهی برای خروج از بحران برگزیت با «آنگال
مرکل» صدراعظم آلمان و «امانوئل ماکرون» رئیسجمهور فرانسه
دیدار کند.

از گوشه و کنار
 ۷۰درصد بازار داروی کشور در اختیار شرکتهای
داخلی است

ص جهانی نــوآوری در سال
ایرنا :بر اســاس گــزارش اخیر شاخ 
 ،۲۰۱۹بخش عمده نیاز بازار دارویی ایران توسط شرکتهای
داخلی تأمین میشود؛  ۷۰درصد از بازار  4.5میلیارد دالری دارو
در کشور ،در اختیار شرکتهای داخلی است.

طرح تشکیل یک استان جدید اعالم وصول شد
تسنیم :یوسفنژاد ،عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی
در جلسه علنی دیــروز ،طرح تشکیل استان آذربایجان مرزی با
مرکزیت شهر خوی را اعالم وصول کرد.

رشد  16.3درصدی چکهای برگشتی
ایرنا :حدود  ۷میلیون و  ۸۰۰هزار فقره چک در تیر  ۹۸در کل
کشور مبادله و  ٧١٧هــزار فقره چک برگشت زده شد .شمار
چکهای برگشتی رشد  16.3درصدی را نسبت به خرداد امسال
نشان میدهد.

دزدان دریایی خدمه یک کشتی آلمانی را ربودند
ایرنا :شرکت کشتیرانی مستقر در هامبورگ شنبه اعالم کرد:
دزدان دریایی به یک کشتی آلمانی که در سواحل کامرون پهلو
گرفته بود ،حمله کردند و  ۸نفر از  ۱۲خدمه آن را ربودند.

 ۲۰هزار خودروی دپوشده به مشتریان واگذار می شود
تسنیم :ناصر سراج ،رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت :با
ورود دستگاه قضایی و پیگیریهای انجامشده ۲۰هزار خودروی
دپوشده به مشتریان واگذار میشود.

