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اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ایران
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شهری

رئی��س کمیته عمران ش��ورای ش��هر تهران تاکید 
کرد که وزارت نیرو و جهاد کش��اورزی باید در مورد 
س��یل امامزاده داوود پاسخگو باشند. حجت السام 
آقامیری در مورد وضعیت س��یاب در تهران گفت: 
هفت رودخانه در باالدست شهر تهران فعال هستند 
که به لحاظ  وضعیت توپولوژی تهران از باالدست 
تهران که کوهستانی است، وارد شهر می شوند. وی 
با بیان اینکه این رودخانه ها نیاز  به اتخاذ تمهیداتی 
دارن��د، تصری��ح ک��رد: بای��د این رودخانه ه��ا که از 
باالدست و از خارج شهر وارد تهران می شوند به طور 

مس��تمر کنترل،  الیروبی و 
نگهداش��ت شوند تا از نظر 
میزان ورودی و خروجی آب 

مشکلی ایجاد نکنند. 
آق��ا می��ری با بیان اینکه در 
دهه ۴0 سیاب عظیمی در 
تهران جاری ش��د که منجر 
به مرگ بیش از ۲۷00 نفر 

شد، گفت: در آن زمان مدیران تهران شروع به انجام 
مطالع��ات بر روی رودخانه ه��ای تهران کردند؛ اما 

در ده��ه 50 و ۶0 که مجدد 
سیل به تهران آمد، مدیران 
شهری ضمن به روز رسانی 
مطالعات قبلی،  نسبت به اخذ 
یک وام جهانی اقدام کردند 
و این وام برای مدیریت آب 
های س��طحی شهر تهران 

هزینه شد.
وی با بیان اینکه براساس برنامه ریزی ها مقرر شد که 
۷00 کیلومتر ، شبکه هدایت آبهای سطحی در تهران 

ساخته شود که تاکنون 530 کیلومتر شبکه آبهای 
س��طحی س��اخته شده اس��ت، افزود: ۱۷0 کیلومتر 
از ای��ن پ��روژه باقی مانده اس��ت که ح��دود ۷ هزار 
میلیارد تومان برای تکمیل، اعتبار الزم دارد و این 
ش��بکه موجب شده که در سیاب های اخیر میزان 
تلفات کاهش یافته و سیاب به آب گرفتگی سطح 
تهران تبدیل شود، اما رودخانه های باالدست تهران 
خارج از شهر تهران است و باید وزرات نیرو و جهاد 
کشاورزی نسبت به الیروبی و نگهداشت رودخانه 

پاسخگو باشند. 

فوتبال

ماجرای ماندن یا رفتن دراگان اس��کوچیچ و وتو 
ش��دن پیش��نهاد کمیته فنی فدراسیون فوتبال از 
س��وی هیات رئیسه این فدراسیون که با حواشی 
بسیاری همراه بود، با ناراحتی اعضای کمیته فنی 
مواجه شده و در روزهای باقی مانده تا انتخابات، 
احتماال خبری از تشکیل جلسه نیست. به گزارش 
ایس��نا، بعد از ابقای دراگان اس��کوچیچ در راس 
کادرفنی تیم ملی فوتبال ایران و وتو شدن تصمیم 
کمیت��ه فنی فدراس��یون فوتبال ک��ه حکم به رد 
صاحیت س��رمربی کروات تیم ملی داده بودند، 
کمیت��ه فن��ی به حالت تعطیلی در آمده و برخی از 
اعض��ای ای��ن کمیته از جریان های اخیر ناراحت 
و دلخور هس��تند.  کمیته فنی فدراس��یون فوتبال 
متشکل از چهره های سرشناسی همچون مرتضی 
محصص، ابراهیم قاسمپور، پرویز مظلومی، نادر 
عزت اللهی، علی اصغر مدیر روستا، حمید استیلی، 

میرش��اد ماجدی، غامرضا جباری و ... چند ماه 
قبل کار خود را شروع کردند و در جلسات متوالی و 
پی در پی خود سرمربیان تیم ملی پایه را به هیات 
رئیس��ه پیش��نهاد دادند.  سپس نوبت به تیم های 
ملی امید و بزرگس��االن رس��ید و اعضا چند هفته 
قب��ل ابت��دا به وضعیت تیم ملی المپیک با هدایت 
مهدوی کیا رسیدگی کرده و پیشنهادهایی برای 
س��رمربی جوان تیم ملی امید داش��تند تا وضعیت 

این تیم بهبود یابد.

قهر برخی از اعضای کميته فنی بعد از ماجرای اسکوچيچ!

فضای مجازی

اینستاگرام همسو با منافع رژیم صهیونیستی، 
صفحه میثم مطیعی از مداحان کشورمان را به 
دلیل رجزخوانی ضد رژیم آدم کش اسرائیل در 
شب چهارم محرم مسدود کرد. به گزارش تسنیم، 
اینستاگرام برای چندمین بار، صفحه مداح اهل 
بیت)علیهم الس��ام( میث��م مطیعی را به دلیل 
 اش��عاری درباره فتح قدس و مس��جد االقصی،

 مسدود کرد.
گفتنی اس��ت، ش��ب چهارم مح��رم، رجزی با 
عن��وان »اهلل اکب��ر، خامنه ای رهبر« در هیئت 
آیین حسینی توسط حاج میثم مطیعی خوانده 
ش��د ک��ه این رج��ز با محوری��ت تجدید بیعت 
 مح��ور مقاومت و نابودی رژیم صهیونیس��تی
 توس��ط دو ش��اعر انقابی محمدمهدی سیار 
و نور املی از لبنان س��روده ش��ده بود که باعث 
عصبانیت اینستاگرام شده و صبح روز گذشته، 

ب��رای چندمی��ن بار، صفحه میث��م مطیعی را 
مسدود کرد.

 در پی این اقدام اینس��تاگرام و محدود ش��دن 
دسترس��ی مطیع��ی به فضای مج��ازی برای 
انتش��ار محتوا، حاج مهدی رس��ولی مداح اهل 
بی��ت، در صفحه ش��خصی خ��ود در توییتر، با 
دع��وت دیگران ب��ه حمایت از مطیعی، پویش 
راه  ب��ه  را  #صدایمیثممطیعی_هس��تیم 

انداخت.

رئيس کميته عمران شورای شهر تهران خواستار شد: 

وزارتخانه ها در مورد سیل امام زاده داوود پاسخگو باشند
هنر

مرتضی شایسته گفت: امداد های غیبی پشت 
س��اخت فیل��م روز واقعه ب��ود، من این ادعا را 
دارم و دوستان هم با شهادت خود این حرف 
مرا صحه می گذارند. مرتضی شایس��ته یکی 
از تهیه کنن��دگان فیل��م »روز واقعه« گفت: 
اگر بخواهم از خاطراتم بگویم، س��ید محمد 
بهشتی و محمدمهدی دادگو فیلمنامه »روز 
واقع��ه« را ب��ه من دادند ک��ه بخوانم. پس از 
خواندن فیلمنامه به آن ها گفتم که ۲5 درصد 
مشارکت می کنم. کل هزینه ساخت این فیلم 
۱00 میلی��ون توم��ان ب��ود و من ۲5 میلیون 
تومانش را تقبل کردم. پایه گذار س��اخت این 
فیلم بهرام بیضایی، شهرام اسدی و بنده بودیم 
و بعد محمدرضا شریفی نیا و سیروس مقدم 
هم به عنوان مدیرتولید و دس��تیار کارگردان 

به گروه ما اضافه شدند.
او ادام��ه داد: ع��زت اهلل انتظامی، محمدعلی 
کشاورز، جمشید مشایخی، مازیار پرتو، رضا 
کرم رضایی و حس��ین پناهی درگذشتگانی 
بودن��د ک��ه در این فیلم ما را همراهی کردند. 

به گفته شایسته، گروه برای ساخت فیلم در 
تهران تشکیل شد و بعد برای فیلمبرداری به 
س��مت بافق رفتیم. در مس��یر بافق به سمت 
یزد مینی بوس گرفته بودیم و راننده گفت من 
نمی دانم چرا این سرزمین را انتخاب کردید که 
شبیه کرباست و این خواست خدا بود که در 

سرزمینی شبیه کربا فیلمبرداری کنیم.
این تهیه کننده افزود: در صحنه که گرد و غبار 
می شد بار ها سعی کردیم که این صحنه را به 
تصویر بکشیم، اما نمیشد تا اینکه به یکباره 
هوا تیر و تار ش��د و توانس��تیم این صحنه را 
تصوربرداری کنیم. باید بگویم که امداد های 
غیبی و الهی پشت این فیلم بود، من این ادعا 
را دارم و دوستان هم با شهادت خود این حرف 
م��را صحه می گذارند. تهیه کننده فیلم »روز 
واقعه« گفت: خوشحالم که توفیق تولید این 
فیلم را داشتم و امیدوارم که فیلم های دیگری 
هم با این کیفیت درباره واقعه عاشورا ساخته 
ش��ود. این فیلم به دلیل نیتی که بازیگران و 
عوامل داشتند تا این حد دیده و ماندگار شد.

امدادهای غيبی پشت ساخت فيلم »روز واقعه« بود

رجز ضدصهيونيستی ميثم مطيعی موجب عصبانيت اینستاگرام شد 

 @tejaaratdaily  @tejaaratdaily
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آگهی مزایده – مرحله سوم 
شهرداری آستانه در نظر دارد بر اساس بند 3 و ۴ مصوبه شماره ۸۸  مورخ ۱۴0۱/0۲/۱۷ شورای اسامی شهر آستانه نسبت به برگزاری 
مزایده اجاره س��اختمان تجاری خیابان مفتح، اجاره نانوایی  ،واقع در اس��تان مرکزی ش��هر آس��تانه اقدام نماید. لذا از کلیه افراد حقیقی 
واجد شرایط دعوت به همکاری می شود جهت دریافت اسناد مزایده به شماره 500۱005۷3۸00000۶  و شرکت در مزایده به سامانه 
ستاد به آدرس www.setadiran.ir از مورخ ۱۴0۱/05/0۹ لغایت ۱۴0۱/05/۲۷ مراجعه یا جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره 

تماس 3۸۴3۲۴۸0 -0۸۶ تماس حاصل فرمایید.

مبلغ پایه کارشناسی مزایده آدرسموضوع مزایده
)ماهیانه ریال(

سپرده شرکت در 
شماره مزایده مورد اجارهمزایده)ریال(

۷/500/000۴/500/0005۱0۱005۷3۸00003۱خیابان جهاداجاره نانوایی
30/000/000۱۸/000/0005۱0۱005۷3۸00003۲روبروی حرماجاره واحد تجاری خیابان مفتح

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد به پیشنهادات  مخدوش ، مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهدشد.
تاریخ انتشارآگهی نوبت اول : روز یک شنبه مورخ ۱۴0۱/05/0۹

تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: روز شنبه مورخ ۱۴0۱/05/۱5
مهلت دریافت اسناد  : روز سه شنبه مورخ ۱۴0۱/05/۱۸ ساعت 0۹:00صبح 
مهلت پیشنهاد قیمت: تا ساعت 0۸:00 صبح روز شنبه مورخ ۱۴0۱/05/۲۹ 

زمان بازگشایی: روز شنبه مورخ ۱۴0۱/05/۲۹ راس ساعت 0۹:00 صبح 

علی عباسی- شهردار آستانه

ت دوم
نوب

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 جدول و سنگ فرش روستای سوار آباد

دهیاری س��وار آباد در نظر دارد مناقصه عمومی جدول و س��نگ فرش  روس��تای 
س��وار آب��اد  ب��ه اس��تناد مجوز ش��ماره۶/ش  م��ورخ ۱۴0۱/0۱/۲۸ و به ش��ماره 
۲00۱0۹50۱۷000000۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد 
مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه الکترونیکی دولت) 
س��تاد( به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه 
گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۱۴0۱/05/0۹

مهلت دریافت اسنادمناقصه:  ۱۴0۱/05/۱۹
آخرین مهلت ارائه ضمانتنامه: ۱۴0۱/05/30

زمان بازگشایی پاکت ها :۱۴0۱/05/3۱ 
مبلغ فرایند ارجاع کار)ضمانت نامه(۲۴۶/۴۴۴/۲3۶  ریال 

اطالع�ات تم�اس دس�تگاه مناقصه گزار جه�ت دریافت اطالعات 
بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:آدرس:دهیاری 

سوار آباد تلفن:0۹۱۸۱۶0۱30۸ اقای فرجی 
ضمنا هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

 

ت دوم
نوب

دهیاری سوار آباد 
تاری�خ انتش�ار نوب�ت اول 1401/05/09 

تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/05/15

سوار آباد 

مرحله اول : 1401/05/15
مرحله دوم : 1401/05/23

فراخوان مناقصه عمومی
  احداث جاده سالمت  در بلوار جانبازان   

 ش��هرداری تفرش در نظر دارد مناقصه عمومی احداث جاده س��امت در بلوار جانبازان به ش��ماره مناقصه ۲00۱005۷۱000000۱۱ را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت ) س��تاد ( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه 
گران در صورت عدم عضویت قبلی . مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 

سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۴0۱/05/۱5 ساعت ۱5 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:   از ساعت ۱5   مورخ  ۱۴0۱/05/۱5  تا ساعت ۱۹   مورخ ۱۴0۱/05/۲3 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :  ساعت ۱۹ مورخ ۱۴0۱/0۶/03
زمان بازگشایی پاکتها : ساعت ۱0 مورخ ۱۴0۱/0۶/0۷ 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف 
: آدرس استان مرکزی -شهرستان تفرش –میدان شهید بهشتی – شهرداری تفرش

کدپستی3۹5۱۶۷33۶۸- تلفن 0۸۶3۶۲۲۲0۱۸
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

تلفن : 0۲۱-۴۱۹3۴
دفتر ثبت نامه : ۸۸۹۶۹۷3۷ و ۸5۱۹3۷۶۸ 

مجيد قنبری - شهردار تفرش

ت اول
نوب

فراخوان مناقصه عمومی
  راه دسترسی به رصد خانه  

شهرداری تفرش در نظر دارد مناقصه عمومی راه دسترسی به رصد خانه    به شماره مناقصه ۲00۱005۷۱00000۱0 را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت ) س��تاد ( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی . مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند .
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۴0۱/05/۱5 ساعت ۱5 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:   از ساعت ۱5   مورخ  ۱۴0۱/05/۱5  تا ساعت ۱۹   مورخ ۱۴0۱/05/۲3 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :  ساعت ۱۹ مورخ ۱۴0۱/0۶/03

زمان بازگشایی پاکتها : ساعت ۱0 مورخ ۱۴0۱/0۶/0۶ 
اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیش�تر در خصوص اس�ناد مناقصه و ارائه پاکتهای 

الف : آدرس استان مرکزی -شهرستان تفرش –میدان شهید بهشتی – شهرداری تفرش
کدپستی3۹5۱۶۷33۶۸- تلفن 0۸۶3۶۲۲۲0۱۸

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
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