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وجود هزاران امامزاده در گوشه
و کنار ایران در تمام سالهای
گذشته ،یکی از داغترین
سوژههای رسانهها بوده است.

واکنش رسانهها به چنین خبرهایی
هم پیگیری از فالن مسئول و
متولی بوده است و کمتر کسی به
سراغ خانوادههای در قید حیات

www. payameasalooye.ir

قیمت مرغ به زیر  ۱۳هزار تومان رسید

توضیحات نمایندهای که پدرش امامزاده است!
امامزادهها رفته است؛ اما حاال در
مورد یکی از این امامزادهها چنین
فرصتیفراهمشده،جالبتراینکه
پسر این امامزاده که مقبرهاش در
دشت مغان قرار دارد و صاحب
گنبد ،بارگاه و هیأت امنا و متولی
است ،نماینده مجلس هم است.
میرحمایت میرزاده ،نماینده مردم
گرمی استان اردبیل در مجلس
که گنبد و بارگاه پدرش در دشت
مقان مکان زیارت مردم است در
این باره گفت :من بهعنوان پسر
آن مرحوم بهتر است دربارهاش
حرف نزنم .بروید از مردم منطقه
که به ایشان ارادت دارند بپرسید

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی ،از کاهش قیمت مرغ به  ۱۲هزار و  ۹۵۰تومان در مراکز خرده فروشی خبر داد.به
گزارش «تابناک» به نقل از مهر ،مهدی یوسفخانی ،با اشاره به ادامه روند کاهشی قیمت مرغ در بازار ،از کاهش
حدود  ۸۵۰تومانی نرخ این کاال در بازار خبر داد و گفت :قیمت هر کیلوگرم مرغ در مراکز خرده فروشی ،به
کیلویی ۱۲هزار و ۹۵۰تومان رسیده است .وی ،قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در عمده فروشی درب کشتارگاه را
 ۱۱هزار و  ۷۵۰تومان اعالم کرد و افزود :همچنین قیمت هر کیلوگرم مرغ آماده طبخ و توزیع ،درب واحدهای
صنفی  ۱۱هزار و  ۹۵۰تومان ،خرده فروشی مرغ شمال  ۱۲هزار و  ۴۰۰تومان ،قیمت عمده مرغ کشتار شمال در
میدان بهمن ۱۱هزار و ۴۰۰تومان ،سینه با کتف ۲۳هزارتومان ،سینه بدون کتف ۲۴هزارتومان و فیله ۲۷هزارتومان
است .یوسف خانی ادامه داد :همکاران ما باید توجه کنند قیمتهای اعالمی فوق نرخ استعالمی بوده و آنها می توانند
با توجه به فاکتور خرید رسمی و با احتساب  ۱۰درصد سود اقدام به فروش کنند؛ضمن اینکه فروشندگان باید
توجه کنند اعالم نرخ به صورت خرید نقدی است و به ازای هر  ۱۰روز تاخیر ،در هر کیلو  ۱۰۰تومان به قیمت
پایه افزوده خواهد شد.

که ایشان چه کسی بوده و برای
چه مردم از جیب خودشان برای
مقبره ایشان هزینه و نذر میکنند.
پدر مرحوم من یک سیدی بوده
که مردم او را صاحب کرامت
میشناختند و برای ایشان احترام
زیادی قائل بودهاند.
پدر مرحومم در همان زمانی که
زنده بودند ،بسیار مورد احترام
بودند و زمانی هم که به رحمت
خدا رفتند ،این احترام و ارادت
باقی ماند و مردم خودشان تصمیم
گرفتند که برای ایشان مقبرهای
بسازند که محل مراجعه خودشان
باشد/.شهروند

از سرگیری واردات نفتی ژاپنیها از ایران

توضیح ترقی درباره نظر مصباح راجع به احمدینژاد
حمیدرضا ترقی ،عضو ارشد
حزب مؤتلفه ،درباره اظهارات
اخیر آیت اهلل مصباح که گفته بود
برای آینده انقالب ،با برنامه دقیق
نیروسازی نکرده ایم و چارهای
نیست ،باید فردی انتخاب کنیم
که ایده آل نیست» گفت :صحبت
آیت اهلل مصباح ربطی به مصادیق
ندارد و یک مسأله کلی است.
ما در زمینه کادرسازی در کشور
ضعیف عمل کرده ایم .متأسفانه
دانشگاهها نیروهای تراز انقالب
تربیت نمیکنند ،زیرا هم محتوای

آموزشها محتوای مناسب نظام
نیست و هم استادها ،استادهایی
نیستند که بتوانند عناصر تراز
انقالب را برای مدیریت مطلوب
در یک دولت اسالمی تربیت کنند.
ترقی درباره اینکه آیا صحبتهای
آیت اهلل مصباح بدین معناست که
حمایت اصولگرایان از کاندیداهای
خود مانند احمدی نژاد و جلیلی
از روی ناچاری بوده ،گفت :من
چنین چیزی از صحبتهای ایشان
برداشت نمیکنم و فکر نمیکنم که
نظر ایشان اشاره به مصادیق باشد.

ی دست میدهید ،انگشتان خود را بشمارید!
به آمریکای 
آیتاهلل جوادی آملی در اظهاراتی
با اشاره به دشمنی تاریخی آمریکا
گفت :کفاری که از دشمنی دست
برنمیدارند ،شما هم با آنها دشمن
باشید ،حواستان جمع باشد .پنج
سال قبل که مسئوالن امور خارجه
آمده بودند به آقایان گفتم وقتی
به آمریکاییها دست میدهید،

انگشتانتان را بشمارید! به آنها گفتم
اینهابههیچوجهقابلاعتمادنیستند،
ما در کودتای۲۸مرداد آمریکاییها را
دیدیم .بعد از سه سال قبل هم گفتیم
که دیاثت سیاسی هم وجود دارد،
مواظب باشید .قبل از اینکه دیگران
بگویند برجام خطر دارد ،ما به اینها
گفتیم/.باشگاهخبرنگاران

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت :کلیه
کسانی که تا پایان سال  96کارتهای ملی
هوشمندشان صادر شده اما هنوز برای دریافت
آن مراجعه نکردهاند ،کارتهای ملی نمونه قدیم
آنها باطل شد .به گزارش «تابناک» ،سیفاهلل ابوترابی در گفتوگو با ایسنا،
اظهار کرد :کسانی که تا پایان سال  96درخواست کارت ملی هوشمند
دادهاند ،کارت هایشان صادر شده و در دفاتر ثبت ،پست و پیشخوان مانده؛
اما هنوز برای دریافت آن مراجعه نکردهاند ،کارتهای ملی نمونه قدیم
آنها از هفته گذشته باطل شده است .وی ادامه داد :این افراد بایستی هرچه
سریعتر برای دریافت کارتهای ملی هوشمندشان به دفاتر مربوطه مراجعه
کنند؛ زیرا کارتهای ملی نمونه قدیم آنها فاقد اعتبار است.سخنگوی
سازمان ثبتاحوال افزود:کلیه کسانی که تا کنون نیز درخواست کارت ملی
هوشمند نداشتهاند تا پایان سال فرصت دارند به دفاتر پست و پیشخوان
مراجعه و نسبت به تکمیل ثبتنام اقدام کنند.

شرکت  JXTG Holdingsژاپن قصد دارد بارگیری نفت ایران را در اواخر ژانویه از سربگیرد و همزمان
شرکت کاسمو اویل قصد دارد حدود  ۱.۸میلیون بشکه نفت ایران را در اواخر ماه میالدی جاری
بمحض نهایی شدن موارد مالی ،بارگیری کند .به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا ،رییس انجمن نفت
ژاپن به "اس اند پی گلوبال پالتس" اگفت :ما به دنبال تمدید معافیتها از تحریمهای آمریکا برای
ادامه واردات نفت ایران هستیم .تسوتومو سوگیموری رییس شرکت  JXTG Holdingsکه شرکت مادر
 - JXTG Nippon Oil & Energyبزرگترین پاالیشگاه ژاپن -است ،اظهار کرد :ما امیدواریم واردات نفت
ایران را هرچه سریعتر از سر بگیریم .ما ایران را منبع نفت مهمی میدانیم از اینرو قصد داریم بارگیری
نفت ایران را هرچه سریعتر به محض اینکه چنین امکانی فراهم شد از سربگیریم .سوگیموری در
حاشیه مراسم سال نو انجمن نفت ژاپن در توکیو اظهار کرد :باید در نظر بگیریم که پس از مهلت
 ۱۸۰روزه مشخص نیست قادر خواهیم بود در مارس نفت ایران را بارگیری کنیم .وی بدون توضیح
کامل در ادامه افزود :ما امیدواریم بتوانیم بارگیری نفت ایران را در ماه میالدی جاری از سر بگیریم،
اما تا روشن شدن موارد مختلف از جمله موارد مالی ،امکان به تاخیر افتادن ازسرگیری خرید نفت
ایران از ژانویه به فوریه وجود دارد.تاکاشی تسوکیوکا ،رییس انجمن نفت ژاپن نیز به خبرنگاران گفت:
صنعت نفت ژاپن از دولت خواهد خواست تمدید معافیت از  ۱۸۰روزه فعلی از تحریمهای آمریکا
را تضمین کند.

ورود طارمی به جمع ۱۰گلزن برتر
تاریختیمملی

نظرعلیمطهریدربارهنتیجه
برگزاریرفراندومحجاب

ابطال کارتهای ملی
منونهقدیم

نایب رئیس مجلس گفت :اگر موضوع حجاب
به رفراندوم گذاشته شود اکثریت جامعه به آن
رأی خواهند داد .علی مطهری در سخنرانی خود با
موضوع حجاب که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگیبرگزارشد،گفت:منبراساسشناختیکهازجامعهدارم،میگویمهمین
امروزاگربرایحجابرفراندومبرگزارکنیمجامعهبهحجابرأیمیدهد.البتهدر
مسائل فکری و ایدئولوژیک کسی نظرسنجی برگزار نمیکند ،اما بخشی از همین
خانمهای بیحجاب و بدحجاب در رفراندوم به حجاب رأی میدهند ،زیرا آثار
بیحجابیوبدحجابیرامیدانند؛بنابراین،فکرنکنیداگرنظرسنجیبرگزارشود،
همه به بیحجابی رأی خواهند داد.وی افزود :در حال حاضر جامعه ما به معنی
واقعی اجبار در مورد حجاب وجود ندارد .اگر ما شکل خاصی از حجاب را اجبار
کنیم مثال بگوییم همه چادر به سر کنند یا روبنده بزنند این به معنی اجبار است ،اما
وضعیت االن به شکل حجاب اجباری نیست و اگر غیر از وجه و کفین بقیه بدن
پوشیدهباشد،حجاباست.

مهدی طارمی با دبل در بازی برابر یمن
شمار گلهای ملی خود را به عدد  ۱۵رساند.
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا ،مهدی طارمی،
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران توانست در بازی برابر یمن
دو گل به ثمر برساند .طارمی البته در اواسط نیمه دوم تعویض شد تا فرصت
هت تریک نداشته باشد .همین دو گل نیز کافی بود تا مهدی طارمی  ۱۵گله
شود و در رده ۱۰برترین گلزنان تاریخ تیم ملی فوتبال ایران در کنار حمید علی
دوستی قرار گیرد .طارمی همچنین با دو گل زده در کنار سونیل چتری هندی
به صورت مشترک در صدر جدول گلزنان جام ملتهای آسیا قرار دارد.
همچنین گل نخست طارمی به یمن که در دقیقه  ۱۲به ثمر رسید ،زودترین
گل این رقابتها تاکنون است .سردار آزمون با  ۲۵گل و کریم انصاری فرد با
 ۱۸گل زده در ترکیب ایران جلوتر از طارمی قرار دارند.تیم ملی فوتبال ایران
شنبه باید در دومین دیدار خود در جام ملتهای آسیا برابر ویتنام قرار گیرد که
این دیدار ساعت  ۱۴:۳۰دقیقه برگزار میشود.

اجازه نخواهیم داد کسی به حقوق مردم تعدی کند

فرمانده ناجا با اشاره به اینکه نیروی
انتظامی همواره خود را حافظ
منافع جان ،مال و ناموس مردم می
داند ،گفت :هرگز اجازه نخواهیم
داد کسی به حقوق مردم تعدی
کند.به گزارش «تابناک» به نقل از
پایگاه خبری پلیس ،سردارحسین
اشتری فرمانده نیروی انتظامی در
همایش سراسری مدیران بنیاد
حفظ آثار و ارزش های مقدس،
اظهار داشت :امروز در کشور ما
حفظ و نشر ارزش های دفاع
مقدس یک کار معنوی ،بزرگ،
زیبا و مورد نیاز محسوب می
شود که الحمداهلل طی سال های
اخیر این روند شتاب خوبی داشته
و اثرات آن در شهرستان ها و
مراکز استان ها قابل مشاهده است.
سردار اشتری با یادآوری این
موضوع که فرماندهی معظم کل
قوا همواره همه مردم را در این
زمینه دخیل می دانند ،اضافه کرد:
دوران دفاع مقدس یکی از جلوه
های هماهنگی و همدلی در کشور

ما محسوب می شود؛ می توان به
فرمایشات معظم له در رابطه با
این دوران که فرمودند،دوران دفاع
مقدس همانند تابلویی است که هر
چقدر به آن نزدیک تر شویم از
زیبایی آن بیشتر لذت خواهیم برد،
اشاره کرد .وی تصریح کرد :مقام
معظم رهبری ( مدظله العالی) در
بخش دیگری از سخنان خود می
فرمایند ما یک منبعی داریم به نام
دفاع مقدس که تاکنون  30سال از
آن دوران گذشته است اما اگر 300
سال نیز از آن بگذرد برای اقشار
مختلف جامعه از جمله کارگران،
دانشجویان ،جوانان و سالمندان
یک الگو و منبع به شمار می آید.
عالی ترین مقام انتظامی کشور بر
لزوم استخراج منابع و نشر دوران
دفاع مقدس تأکید و خاطر نشان
کرد :نباید اجازه دهیم تحریفی در
این رابطه صورت پذیرد که باید به
این موضوع دقت ویژه ای شود؛
باید واقعیت های آن چه تلخ یا
شیرین منعکس شود.سردار اشتری

با بیان اینکه اقتدار نظام برگرفته از
فرهنگ دوران دفاع مقدس است،
افزود :دفاع مقدس ،یکی از دورانی
است که نباید خللی به آن وارد
شود ،خوشبختانه به برکت خون
شهدای مدافع حرم و نیز شهدای
امنیت که برگرفته از خون شهدای
دوران دفاع مقدس هستند،
خدشهدار نخواهد شد .وی با
تأکید بر اینکه باید دانشگاههای
نظامی باید همواره از دوران
دفاع مقدس الگوبرداری کنند،
گفت :امروز باالترین افتخار در
کشور ما و نیز قدرت های منطقه
الگوبرداری از دوران دفاع مقدس
است که بر این مبنا توانسته اند
موفق ظاهر شوند .سردار اشتری
به تاکیدات مقام معظم رهبری بر
انتشار خاطرات رزمندگان دوران
دفاع مقدس اشاره و بیان کرد:
باید در این راستا اهتمام بیشتری
صورت پذیرد،بنابراین انتشار
وصیت نامه شهدا ،خاطرات
رزمندگان و حفظ آثار این عزیزان
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نباید متوقف بلکه باید همواره رو
به جلو و افزایش یابد.
عالی ترین مقام انتظامی کشور با
اشاره به توطئه های دشمن در
حوزه های اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی ،فضای مجازی ،نظامی،
گفت :امروز سالح دشمن
موضوعات ضد فرهنگی است و
با تمرکز بر این امر ،درصدد هستند
تا به فرهنگ غنی کشورمان خدشه
وارد کنند .سردار اشتری ،برخورد با
فرهنگ ابتذال غربی را یکی دیگر
از ماموریت های ناجا برشمرد و
تصریح کرد :تنها راه مقابله با این
پدیده ،اشاعه فرهنگ دفاع مقدس
است  ،هر زمان که این فرهنگ را
الگوی خود قرار دادیم ،موفق تر از
همیشه عمل کرده ایم .فرمانده ناجا
بر لزوم تقویت روحیه جهادی دفاع
مقدس ،تأکید و خاطر نشان کرد:
امروز نسل جدید ما تشنه فرهنگ
دوران دفاع مقدس است باید
بتوانیمباانتشارواشاعهاینفرهنگ،
موضوعات را حل و فصل نماییم.

ایران

باور کنید هاشمی رفته است،
دیگر هم برمنی گردد!

روزنامه جمهوری اسالمی در مقاله ای به
قلم ضیاءمرتضوی نوشت :در این روزها
که دومین سال درگذشت قطعی آقای
هاشمیرفسنجانیسپریمیشودوبهرغم
اینکه ایشان صحنه را ترک کرده و زیر
خاکآرمیدهاست،شاهدرفتارهاییدرباره
آن مرحوم هستیم که نشان میدهد گویا
برخینگرانزندهبودنوظهوردوبارهایشان
هستند! آنچه به معارضان ثابتقدم آقای
هاشمیرفسنجانیبرمیگرددایناستکه
این نگرانی بیجاست و ایشان حتما فوت
کرده و به هیچ وجه راهی برای زنده شدن
وبرگشتنایشانوجودندارد!واگرب هرغم
اذعانبهفوتایشان،خدایناکردهحسادت
وخش موکین هگذشتهنمیگذاردآرامباشند،
راه آن است که تالش کنند خود را درمان
و خود و جامعه را از رذیله «حسادت و
کینهجویی»خالصکنند.

آشنا :کاش همه مثل جامعة
املصطفی بودند
آشنا در کانال تلگرامی خود نوشت:
اشاره بنده به جامع هالمصطفی در مراسم
 16آذر دانشکده فنی دانشگاه تهران از
باب مثال و در پاسخ به سؤال دانشجویی
بود که با فریاد مشخصا از تخصیص
بودجه به این مؤسسه انتقاد کرد .من به
بودجه جامعه المصطفی نپرداختم ،بلکه
گفتم این مؤسسه را شما می شناسید،
ولی بقیه چندان شناخته شده نیستند.
همگان می دانند که جامع هالمصطفی
یکی از نوآوریهای حوزوی در عرصه
دیپلماسی فرهنگی است .ای کاش بقیه
مؤسسات بودجه گیر هم به اندازه این
مؤسسهفعالبودند.

صادقی :گرفنت بودجه با البی
ظلمی مضاعف است

محمود صادقی ،نماینده مردم تهران و
عضو فراکسیون امید مجلس شورای
اسالمی در صفحه شخصی خود مطلبی
درباره البی برای تخصیص بودجه بیشتر
دستگاهها منتشر کرد که متن آن به شرح
زیر است؛ قرآن کریم :چه بسا از چیزی
بدتان بیاید و آن برای شما خیر باشد.
تحریمهای ظالمانه خیری بزرگ برای
کاهش وابستگی کشور به نفت است؛
دستگاههای مختلف به جای البی کردن
با مقامات و نمایندگان ،کسری بودجه را
به خیری بزرگ برای افزایش بهره وری
تبدیل کنند .گرفتن بودجه با البی ظلمی
مضاعفاست.
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون
تعيين تكليف وضعيت اراضي و ساختمانهاي فاقد
سندرسمي
برابر راي شماره هاي ذيل هيات موضوع قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي مستقر در واحد ثبتي شبانكاره تصرفات مالكانه
و بالمعارض متقاضيان ذيل محرز گرديده است./.لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود
را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را
به مرجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد./.
.1تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي خانم كنيزو
ديري فرزند غالمعلي بشماره شناسنامه  285صادره از
دشتستان به شماره ملي  6109773530در ششدانگ
يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 8637/30متر مربع
پالك  163فرعي از  7368اصلي مفروز و مجزي شده
از پالك  7368/66اصلي واقع در بخش سه شبانكاره
قريه سميعا خريداري از مالك رسمي غالمعلي ديري
محرز گرديده است.
.2تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي خانم كنيزو
ديري فرزند غالمعلي بشماره شناسنامه  285صادره از
دشتستان به شماره ملي  6109773530در ششدانگ
يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 154774/77
متر مربع پالك  164فرعي از  7368اصلي مفروز و
مجزي شده از پالك  7368/66اصلي واقع در بخش سه
شبانكارهقريهسميعاخريداريازمالكرسميغالمعلي
ديري محرز گرديده است.
شماره/1126:م.الف -تاريخ انتشار نوبت اول:
- 1397/10/5تاريخ انتشار نوبت دوم1397/10/20 :
اميرعباسترجمان/رئيسواحدثبتيشبانكاره

