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بدرقه نذورات مردمي به سمت کربال
آيين فرستادن نذورات شهروندان به عراق به مناسبت اربعين
حسيني در قالب برنامه «نذر اربعين» سهشنبه  ۹آبان با حضور
رئيس ،معاونان و مديران سازمان فرهنگي هنري در ميدان امام
حسين (ع) برگزار شد.به گزارش رسانه خبري سازمان فرهنگي
هنري شهرداري تهران ،آيين فرستادن نذورات شهروندان به عراق
به مناسبت اربعين حسيني در قالب برنامه «نذر اربعين» با حضور
محمود صالحي رئيس ،حجت االسالم حسن ناصريپور معاون
فرهنگي ،امير عبدالحسيني معاون هنري و مديران مناطق سازمان
فرهنگي هنري ،سهشنبه  ۹آبان در ميدان امام حسين(ع) برگزار
شد.در ابتداي مراسم حجت االسالم حسن ناصريپور گفت :برنامههاي
سازمان فرهنگي هنري براي اربعين از دهه سوم محرم آغاز شد .اين
برنامهها همچون؛ نمايشگاه عکس اربعين ،اجراي بزرگترين گروه
تعزيه عراق ،برنامههاي فرهنگي مختلف در ميدان امام حسين(ع)
و مراکز فرهنگي هنري مناطق ۲۲گانه تهران است.
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رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي و دبيرکل نهاد کتابخانهها بر اين
مسئله تاکيد کردند که انقالب اسالمي پير نشده و امروز پرچم انقالب به
دست جوانها است.به گزارش خبرگزاري مهر ،مراسم اختتاميه نخستين
کنگره شعر کتابِ دفاع مقدس با محوريت کتاب «وقتي مهتاب گم شد»
با حضور جمعي از شعرا ،مديران و مسئوالن فرهنگي کشور در سالن
اجتماعات کتابخانه عمومي محقق حلي تهران برگزار شد.عليرضا مختارپور
دبيرکل نهاد کتابخانههاي عمومي کشور در اين مراسم گفت :برگزاري اين
کنگره ازچند جهت قابل تقدير است که مهم ترين آن مشارکت جوانهايي
است که انقالب ،امام خميني(ره) و دفاع مقدس را نديده اند.مختارپور با
استناد به آخرين آمار سرشماري نفوس و مسکن گفت :طبق آخرين آمار
سرشماري نفوس و مسکن ۷۲ ،درصد جمعيت کشور بعد از انقالب به
دنيا آمده اند و  ۸درصد از جمعيت کشور هم زمان انقالب طفل بودند .به
عبارتي  ۸۰درصد از جمعيت ما را کساني تشکيل مي دهند که نه انقالب
را ديدند ،نه امام را ديدند و نه دفاع مقدس را .اينها هستند که امروز پرچم
انقالب و دين را در دست گرفته اند و پيش مي برند.

سيدمجتبي خيام الحسيني:

چهره واقعي داعش را
در روياي خالفت به تصوير کشيدم
سيدمجتبي خيام الحسيني کارگردان مستند «روياي خالفت» بيان کرد که
با اين اثر مخاطبان با چهره واقعي داعش آشنا مي شوند.به گزارش خبرنگار
مهر ،سيدمجتبي خيام الحسيني کارگردان عرصه مستند درباره اثر جديد خود
با عنوان «روياي خالفت» گفت :ساخت اين مستند  ۴۲دقيقه اي همزمان
با عمليات آزادسازي موصل کليد خورد و تصويربرداري آن به صورت کامل
در کشور عراق انجام شد.وي افزود :مستند «روياي خالفت» را به سفارش
شبکه افق توليد کردم و با توجه به اينکه شهر موصل ،مرکز خالفت داعش
در کشور عراق بود ،مسئوالن اين شبکه تمايل داشتند وضعيت اين شهر
در قالب مستندي بررسي شود .اين مستند گزارشي از بخش قديم موصل
است؛ داعش در شهر موصل اقدام به اسارت گرفتن خانواده هاي عراقي
کرده بود و از آنها به عنوان سپر انساني استفاده مي کرد در واقع داعش در
بخش قديمي موصل مستقر بود و با توجه به اينکه اين بخش داراي بافت
قديمي به همراه کوچه هاي باريکي است جنگ شهري شديدي در جريان
آزادسازي موصل در اين منطقه صورت گرفته بود.

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
صبح ايران
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وزير علوم:

اميدوارم حمايت دولت از دانشگاه ها افزايش يابد

در نخستين کنگره شعر کتاب دفاع مقدس ؛

پرچم اسالم امروز در دست جوانهاست

WWW.RESALAT-NEWS.COM

وزير علوم گفت :اميدواريم حمايت دولت از
دانشگاه ها افزايش يابد و دست اندازهايي که
دانشگاه ها از سالهاي قبل داشته اند با حمايت
بيشتر دولت برطرف شود.به گزارش خبرنگار مهر،
دکتر منصور غالمي در مراسم معرفي وزير علوم
و تکريم از وزير علوم سابق و سرپرست وزارت
علوم گفت :از دکتر روحاني به دليل اعتمادي
که به بنده داشتند تشکر مي کنم .وي ادامه داد:

آغاز مذاکرات براي
بازگشت جنابخان
به خندوانه

آرزو دارم وظيفه اي که به من محول شده را به
خوبي اجرا کنم و همچنين از اساتيد و بزرگاني
که در دولت يازدهم و دوازدهم سکان داري
وزارت علوم را داشتند باالخص دکتر هاشمي و
دکتر فرهادي تشکر ويژه دارم.وزير علوم افزود:
برنامه من با نظرات روساي دانشگاه ها تنظيم
و تقديم به مجلس شد و برنامه ام مستند به
قوانين فرادستي است اين تکاليف به صورت برنامه
به مجلس تقديم شد بعضاً مورد استقبال قرار
گرفت و بعضاً پيشنهادهاي تکميلي ارائه شد.
به نمايندگان مجلس توضيح دادم اين برنامه
تکاليف مان است که بايد اجرا کنيم و در راستاي
انجام آن بايد روش اجرايي تبيين کنيم که آن با
نظر مجموعه علمي صورت خواهد گرفت.غالمي
تصريح کرد :بخشي از برنامه ها در حال اجرا
است و بخشي نيز بايد اجرايي شوند.

قزوه ؛

قيصر امينپور مانند سعدي ،فردي جامع بود
مدير آفرينشهاي ادبي حوزه هنري گفت :قيصر را
همچون سعدي ،فردي جامع ميدانم که در حوزه
نوشتار ،کليه قالبهاي شعري ،ترانه و نيز ادبيات
کودک حرفهاي تازهاي داشت.به گزارش خبرگزاري
مهر،عليرضا قزوه گفت :شايد حتي بتوان او را
بهعنوان شاخص ترين چهره شعر انقالب به حساب
آورد.وي ادامه داد :ضمن بررسي پايان نامه هايي
که دانشجويان در باب شعر انقالب نوشته اند ،رساله هاي
خوبي درباره شعر قيصر با فاصله بسيار زياد از
ساير چهره ها نوشته شده است.قزوه با دفاع از
شکل گيري سبک ادبيات انقالب اسالمي ،گفت:
يکي از تاثير گذار ترين چهره ها در تثبيت سبک
ادبي انقالب اسالمي ،قيصر امين پور است .هر
اديبي داراي دو چهره است؛ چهره اصلي وي در
آثار او و برخي ويژگي ها از جمله سير و سلوک
در زندگي شخصي اش نهفته است .قيصر شاعري

مذاکرات براي حضور عروسک محبوب جنابخان با صداپيشگي محمد بحراني در
سري جديد برنامه «خندوانه» آغاز شد.به گزارش فارس ،با توجه به آغاز سري جديد
برنامه «خندوانه» پس از ماه صفر و افت اين برنامه در سري قبلي ،سازندگان اين برنامه
براي حضور دوباره جنابخان در برنامه وارد مذاکره با صاحب اين عروسک شدهاند.بنابر

اوله کوارنو رئيس کالج سلطنتي دفاع دانمارک به همراه هيئتي از
موزه انقالب اسالمي و دفاع مقدس بازديد کرد.وي در بدو ورود با
اهداي تاج گل به مقام شامخ شهداي آرميده در مزار شهداي موزه
انقالب اسالمي و دفاع مقدس اداي احترام کرد و سپس از تاالر هاي
موزه بازديد نمود.اوله کوارنو پس از اين بازديد اظهار داشت :اين
موزه مکاني تاثير گذار و حيرت انگيز است که بازديد کننده با حسي
سرشار از آرامش دروني آن را ترک مي کند .حسي که وجود آن
براي منطقه خاور ميانه ضروري است.رئيس کالج سلطنتي دفاع
دانمارک افزود :موزه انقالب اسالمي و دفاع مقدس داستان عظيمي
از جنگ را بيان مي کند و اين داستان لزوم وجود صلح و آرامش را
مورد تاکيد قرار مي دهد.

همراه با شيخ صباح در شبکه پرس تي وي
مستند «شيخ صباح» از شبکه پرس تي وي پخش مي شود.به گزارش
روابط عمومي پرس تي وي ،اين مستند به زبان عربي و محصول سال
 2015است و داستان «شيخ صباح الشمري» ،رئيس يکي از قبايل
اهل سنت منطقه حمرين واقع در ميانه شهرهاي کرکوک و تکريت
را روايت مي کند.قصه اين اثر مستند از جايي آغاز مي شود که شيخ
صباح بعد از حمله داعش به اين منطقه ،تصميم مي گيرد تا لباس رزم
بپوشد و فرماندهي مردمي را که براي مقابله با داعش آماده شده اند،
بر عهده گيرد.مستند «شيخ صباح» درگيري مستقيم نيروهاي تحت امر
شيخ صباح را با داعش به تصوير مي کشد و نشان مي دهد که چگونه
مردم اين منطقه اعم از شيعه و سني دوشادوش هم عليه نيروهاي
تروريستي داعش مي جنگند.

اين گزارش ،طي روزهاي اخير طرفين (سعيد ساالرزهي و سيدعلي احمدي) جلسات
متعددي با هم برگزار کردهاند و تا به حال درباره مسائل مالي به توافق نزديک شدهاند.
مشکالت تا حد بسياري حل شده و هر دو طرف اميدوارند بتوانند باز هم اين برنامه را
به روزهاي موفقيت و اوج خود نزديک کنند.

نمايه

ايسنا /رضا رقيمي

ايران زيباست
درياچه شورمست

سرديسشهيدمحسنحججيرونماييشد
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري حوزه هنري ،مراسم رونمايي از سرديس
شهيد محسن حججي ،با حضور جمعي از مسئوالن و هنرمندان کشور
همچون مسعود شجاعي طباطبايي مدير مرکز هنرهاي تجسمي حوزه
هنري ،ناصر سيفي هنرمند نقاش و پژوهشگر ،سيد احسان باقري مدير
خانه عکاسان ايران ،ناصر فيض مدير دفتر طنز حوزه هنري و سعيد
نقاشيان هنرمند خوشنويس و  ...و اهالي رسانه در حوزه هنري برگزار
شد.علياصغر يوزباشي خالق اين اثر ،در سخناني با بيان اينکه ساخت
مدل سرديس شهيد حججي دو هفته به طول انجاميد و بيش از  10روز
نيز مراحل تکميلي آن زمان برد ،اظهار کرد :براي ساخت اين سرديس
از عکسهاي منتشر شده اين شهيد در فضاي مجازي بهره بردم و از
عکسي که چفيهاي دور گردن و لبخندي بر لبان شهيد است استفاده
کردم .تالش داشتم تا در ساخت اين سرديس به حسي که در عکس
شهيد حججي وجود داشت نزديک شوم.

درياچه شورمست ،تنها درياچه طبيعي شهرستان
سواد کوه استان مازندران ،که وسعت آن  ۱۵هزار
متر مربع و عمق آن  ۵متر است .اين درياچه در ۵۵
کيلومتري شهرپل سفيد واقع شدهاست .اين درياچه
طبيعي در  ۶کيلومتري غرب شهر پل سفيد و در
ارتفاعات مشرف به اين شهر در مجاورت روستاي
شورمست واقع شدهاست .منظره اين درياچه با جنگل
اطراف آن که از درختان کهنسال و بلند قامت توسکا
پوشيده شده ،آن را به يکي از زيباترين اماکن موجود
درشهرستان سوادکوه تبديل کرده است .در حال
حاضر همواره مسافران ،طبيعت گردان و ماهيگيران
زيادي ميزبان اين درياچه هستند.

آگهي ابالغ اوراق مالياتي

مرحله اول نوبت دوم

شهرداري خرمدره در نظر دارد بخشي از عمليات تكميل پل وليعصر به پيمانكاران واجد شرايط به شرح جدول ذيل را در سال جاري از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد لذا از كليه شركتها و پيمانكاران
دعوت ميگردد جهت دريافت اسناد مناقصه مربوطه و كسب اطالعات بيشتر به واحد حقوقي و امور قراردادهاي شهرداري واقع در خيابان امام ،ميدان معلم ،ساختمان شهرداري مراجعه و با شماره تلفن
 1007الي  02435531002داخلي  153تماس حاصل فرمايند.
رديف

موضوع مناقصه

مبلغ به ريال

محل تامين اعتبار

مبلغ سپرده

نوع قرارداد

مدت قرارداد

1

تكميل پل وليعصر

 3500ميليون ريال

استاني

 125ميليون ريال

پيماني

تا 97/4/31

 -1ميزان سپرده شركت در مناقصه  125ميليون ريال به صورت ضمانتنامه بانكي يا اوراق مشاركت بينام و يا وجه واريزي به شماره حساب  0106197370008به نام شهرداري خرمدره ميباشد.
 -2محل دريافت اسناد از تاريخ  96/08/03لغايت  96/08/17از واحد حقوقي و قراردادهاي شهرداري
 -3مهلت قبول پيشنهادات تا پايان وقت اداري روز سهشنبه مورخ  96/08/23واحد حراست شهرداري
 -4شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداري به استناد بند  6ماده  5آييننامه شهرداريها در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
 -5هزينه درج آگهي و هر گونه كارشناسي احتمالي بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 -6مشروح شرايط مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است.
 -7ساعت ،روز و محل قرائت پيشنهادها :ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ  96/08/24در محل دفتر شهردار ميباشد.
 -8سپرده نفرات اول ،دوم و سوم تا انجام تشريفات قانوني مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد .ضمنا در صورت انصراف هر يك از شركتكنندگان سپرده آنان به ترتيب به استناد ماده  8آييننامه
مالي شهرداريها به نفع شهرداري ضبط و از نفر دوم و سوم به ترتيب دعوت به عقد قرارداد خواهد شد.
تاريخ انتشار96/8/10 :
خ ش96/8/10 :

قاسمپور  -شهردار خرمدره

آگهي مناقصه عمومي يكمرحلهاي

نوبت اول

شماره  96/10با ارزيابي كيفي

شركت آب و فاضالب استان ايالم در نظر دارد نسبت به خريد ،حمل ،نصب ،راهاندازي
و بهرهبرداري آزمايشي يك دستگاه پكيج فلزي تصفيه فاضالب به ظرفيت تصفيه 200
مترمكعب فاضالب در شبانهروز از طريق مناقصه عمومي و از محل اعتبارات طرحهاي
عمراني (اوراق مشاركت ،اسناد خزانه و )...اقدام نمايد .كليه توليدكنندگان داخلي
ميتوانند جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ  96/8/10لغايت  96/8/24به سامانه
تداركات الكترونيكي دولت به نشاني www.setadiran.ir :مراجعه نمايند .ضمنا كليه
مراحل مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهادات و بازگشايي پاكتها و عقد
قرارداد از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيك دولت انجام خواهد شد و الزم است
مناقصهگران پيشنهادات خود را شامل پاكتهاي الف  -ب و ج عالوه بر ارسال از طريق
ارسال سامانه تداركات الكترونيك دولت ،به صورت فيزيكي به دفتر حراست و امور
محرمانه شركت ارسال نمايند.
مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 275/000/000 :ريال به صورت ضمانتنامه بانكي ميباشد.
آخرين مهلت تحويل پيشنهادات96/9/8 :
مهلت بازگشايي پاكتها :ساعت  10روز شنبه مورخ 96/9/11
هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.

تاريخ انتشار نوبت اول96/8/10 :
تاريخ انتشار نوبت دوم96/8/13 :
خ ش96/8/10 :

بازديد رئيس کالج سلطنتي دفاع دانمارک
از موزه انقالب اسالمي و دفاع مقدس

بي حاشيه و آيينه بود .شعر او در برابر زندگي اش
قرار داشت و چهره شعر و زندگي او ،يکي شده
بودند و در يک آيينه ،زندگي و شعر قيصر را
مي توان ديد.اين شاعر به وجوه سخنوري و ادبي قيصر
اشاره کرد و گفت :قيصر را همچون سعدي ،فردي
جامع مي دانم .وي در حوزه نوشتار ،کليه قالب هاي
شعري و ترانه و نيز ادبيات کودک و ...حرف هاي
بسيار و نويي براي گفتن داشت.

آگهي مناقصه تكميل بخشي از پل وليعصر سال 96

شركت آب و فاضالب
استان ايالم

خبر »

روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان ايالم

در اجراي ماده  208قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه  1366بدينوسيله يك برگ تشخيص ماليات با مشخصات ذيل به مودي ابالغ
ميگردد تا ظرف  30روز از تاريخ درج اين آگهي به آدرس :آبيك  -خيابان شهرداري بعد از چهارراه بسيج اداره امور مالياتي شهرستان آبيك
مراجعه و برابر مقررات قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به قطعيت پرونده خود اقدام نمايد .بديهي است در صورت عدم مراجعه طبق موازين
قانوني اقدام خواهد شد.
نام مودي

شماره ملي

واحد مالياتي

كالسه

عملكرد

منبع مالياتي

مرحله
رسيدگي

درآمد يا ماخذ مشمول
ماليات (به ريال)

ماليات متعلقه

زمان مراجعه

نشاني اداره مالياتي

سيدمرتضي
حسيني

5099788939

633132

3775

1394

مشاغل

صدور برگ
تشخيص

312/000/000

وحيد بهرامي

4324700117

633132

3756

1393

مشاغل

صدور برگ
تشخيص

132/000/000

26/467/000

محمد فرجي

5098775752

633132

3777

1392

مشاغل

صدور برگ
تشخيص

216/000/000

47/446/000

نظرعلي
بيكپور

5089840660

633132

3731

1394

مشاغل

صدور برگ
تشخيص

184/000/000

27/572/400

حسين
سلطاني

5089511209

633132

3728

1394

مشاغل

صدور برگ
تشخيص

703/000/000

115/459/400

محمدعلي
ستوده

6249372407

633132

3726

1392

مشاغل

صدور برگ
تشخيص

24/000/000

3/596/400

حداكثر  30روز آبيك خ شهرداري نرسيده
به چهارراه بسيج اداره
پس از انتشار
مالياتي شهرستان آبيك
آگهي

محمدعلي
ستوده

6249372407

633132

3726

1393

مشاغل

صدور برگ
تشخيص

1/215/000/000

355/824/750

محمدعلي
ستوده

6249372407

633132

3726

1394

مشاغل

صدور برگ
تشخيص

1/743/000/000

360/314/250

حداكثر  30روز آبيك خ شهرداري نرسيده
به چهارراه بسيج اداره
پس از انتشار
مالياتي شهرستان آبيك
آگهي

تاريخ انتشار96/8/10 :
خ ش96/8/10 :

46/753/200

حداكثر  30روز آبيك خ شهرداري نرسيده
به چهارراه بسيج اداره
پس از انتشار
مالياتي شهرستان آبيك
آگهي

حداكثر  30روز آبيك خ شهرداري نرسيده
به چهارراه بسيج اداره
پس از انتشار
مالياتي شهرستان آبيك
آگهي

حداكثر  30روز آبيك خ شهرداري نرسيده
به چهارراه بسيج اداره
پس از انتشار
مالياتي شهرستان آبيك
آگهي

حداكثر  30روز آبيك خ شهرداري نرسيده
به چهارراه بسيج اداره
پس از انتشار
مالياتي شهرستان آبيك
آگهي

حداكثر  30روز آبيك خ شهرداري نرسيده
به چهارراه بسيج اداره
پس از انتشار
مالياتي شهرستان آبيك
آگهي

حداكثر  30روز آبيك خ شهرداري نرسيده
به چهارراه بسيج اداره
پس از انتشار
آگهي
مالياتي شهرستان آبيك

روابط عمومي امور مالياتي استان قزوين

آگهي مزايده
(نوبت دوم)

بانك صادرات ايران
مديريت شعب استان زنجان

بانك صادرات ايران/مديريت شعب استان زنجان در نظر دارد تعداد دو رقبه از امالك مازاد و يك
دستگاه خودرو كاپرا با مشخصات ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند .متقاضيان ميتوانند
جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده از تاريخ انتشار آگهي لغايت  ،1396/08/20به
دايره تداركات و ساختمان بانك صادرات زنجان واقع در زنجان  -ميدان آزادي ساختمان مركزي
بانك صادرات زنجان ،طبقه دوم مراجعه نمايند.
رديف

نام ملك

آدرس ملك

پالك ثبتي

مساحت
عرصه

مساحت
اعيان

نوع كاربري

قيمت پايه
كارشناسي

شرايط
پرداخت

1

ساختمان تجاري مسكوني

زنجان  -خيابان مطهري روبروي خيابان شورجه

5295/175

200

294

تجاري  -مسكوني

7290060000

 %100نقد

2

ساختمان مسكوني

شهرستان طالقان  -روستاي گلينك  -خيابان
شهداي گلينك

27/1811

468

253

مسكوني

3/700/000/000

 %100نقد

رديف

نوع خودرو

مدل

قيمت پايه كارشناسي

1

كاپرا

 1390شمسي

358/000/000

تاريخ انتشار96/8/10 :
خ ش96/8/10 :

بانك صادرات زنجان

