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بسکتبالیست خارجی کاشان بهترین بازیکن شد
ایوان کوله کوویچ بازیکن خارجی تیم بسکتبال شهرداری کاشان بهترین 
بازیکن هفته دوازدهم لیگ برتر شد. به گزارش ایسنا، هفته دوازدهم لیگ 
برتر بسکتبال با داربی پایتخت و نبرد حساس باالنشینان همراه بود که در 
دیدار تهرانی ها، دانشگاه آزاد برابر شیمیدر به برتری رسید و نبرد باالنشینان 
را هم نفت آبادان به سود خود تمام کرد و شهرداری اراک را شکست داد. در 
پایان این هفته، آمار بهترین ها مشخص شد که ایوان کوله کوویچ، بازیکن 
خارجی شهرداری کاشان به آن دست یافت. او بیشترین امتیاز، تاثیرگذاری 

و پاس منجربه گل را داشت.

 صحبت های مبهم  گزینه هدایت تیم ملی والیبال
گزینه آرژانتینی سرمربیگری تیم ملی والیبال ایران درباره حضورش در ایران 
مبهم صحبت کرد. به گزارش ایسنا، »خاویر وبر«، مربی آرژانتینی به عنوان 
یکی از گزینه های سرمربیگری تیم ملی والیبال ایران معرفی شده است. 
وی در گفت وگویی درباره اینکه چندروز پیش توئیتر فدراسیون والیبال ایران 
رسما اعالم کرد که وی به عنوان یکی از گزینه های سرمربیگری تیم ملی 
این کشور معرفی شده گفت: »من این موضوع را به مانند شایعه ای که درباره 
امکان رفتنم به لهستان عنوان شده بود می دانم. این برای من افتخار است 
که در یک رده بین المللی انتخاب شده ام و قرار گرفتن من درمیان اسامی 
دیگر در لیست سرمربیگری تیم ملی والیبال ایران قابل توجه است. زمان 
تعیین کننده اتفاق ها است و همه چیز در آینده مشخص می شود. در حال 

حاضر تمام انرژی من در بولیوار است نه روی پیشنهاد این کشور.«

 کرمانشاه نماینده ایران  در تورنمنت بلغارستان
تیم منتخب کشتی آزاد کرمانشاه پس از کسب نایب قهرمانی این استان 
در رقابت های قهرمانی کشور، در جام دانکلوف بلغارستان شرکت خواهد 
کرد. به گزارش ایسنا و به نقل از فدراسیون کشتی، فدراسیون کشتی در 
راس��تای حمایت از اس��تان های برتر رقابت های کشتی قهرمانی کشور، 
نسبت به اعزام یک تیم منتخب از استان به رقابت های بین المللی پیش 
رو اقدام نموده است. بر این اساس با توجه به نایب قهرمانی تیم کرمانشاه 
در رقابت های کش��تی آزاد قهرمانی کش��ور بزرگس��االن در گروه الف، و 
همچنین میزبانی چندین مسابقات کشتی در سال ۹۵، فدراسیون کشتی 
نسبت به اعزام تیم منتخب کشتی آزاد کرمانشاه به رقابت های بین المللی 
دانکلوف بلغارستان اقدام نموده است. در این راستا کلیه هزینه بلیط رفت 
و برگش��ت تیم منتخب کش��تی آزاد کرمانش��اه به این رقابت ها بر عهده 

فدراسیون کشتی خواهد بود. 
 

پیروزی اصفهانی ها  در لیگ هندبال
در هفته نهم لیگ برتر هندبال بانوان، تاسیسات دریایی، ذوب آهن و فوالد 
مبارکه سپاهان به برتری دست یافتند. به گزارش ایسنا، هفته نهم از دور 
برگش��ت لیگ برتر هندبال بانوان امروز جمعه ۱۷ دی ماه با س��ه دیدار در 
کرج و اصفهان پیگیری شد. در نخستین دیدار تیم مدعی تاسیسات دریایی، 
مهمان تیم قعرنشین هیات البرز بود و توانست این بازی را با حساب ۳۸ بر 
۱۵ به سود خود به پایان رساند. شهرداری بم در اصفهان به مصاف فوالد 
مبارکه سپاهان این شهر رفت. تیم فوالد مبارکه سپاهان توانست در خانه 
با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ در مقابل شهرداری بم صف آرایی کند. در آخرین بازی 
نیز ذوب آهن اصفهان میزبان هدف پویان جوان قم بود و توانست نتیجه 

بازی را با حساب ۲۵ بر ۲۴ به سود خود به پایان ببرد.

پيشخوان

ورزشی
اقش��ار مختل��ف م��ردم در کنار اهالی کش��تی و 
پیشکسوتان ورزش ایران حضور پررنگی در مراسم 
س��الگرد جهان پهلوان تختی داشتند. به گزارش 
ایس��نا، مراس��م چهل و نهمین سالگرد درگذشت 
جهان پهلوان تختی بر سر مزار وی در ابن بابویه 
شهرری برگزار شد و مانند سال های گذشته اقشار 
مختلف مردم و اهالی کشتی استقبال بسیار خوبی 
از این مراس��م داش��تند و با حضور گرم خود بار 
 دیگ��ر ارادتش��ان را به الگ��و و نماد پهلوانی ایران 

نشان دادند.  
مس��عود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، رسول 
خادم رییس فدراس��یون کشتی، علیرضا حیدری 
ریی��س فدراس��یون جهان��ی کش��تی پهلوانی، 
محمدرض��ا طالقانی رییس اس��بق فدراس��یون 
کشتی، محسن مهرعلیزاده رییس فدراسیون بین 
الملل��ی ورزش های زورخانه ای، حمید س��وریان 
دارنده ۷ طالی جهان و المپیک، علی اکبر حیدری 
دارن��ده م��دال برن��ز المپیک، علیرضا لرس��تانی 
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان، آرش 
میراس��ماعیلی قهرمان س��ابق ج��ودو به همراه 
بس��یاری از همدوره ای های جهان پهلوان تختی 
و پیشکس��وتان کش��تی نیز در این مراسم حاضر 
ش��دند. علی اکبر حیدری از هم تیمی های جهان 
پهلوان تختی طی سخنانی با بیان اینکه صحبت 
از خوبی ها و جوانمردی های تختی تمامی ندارد، 
گف��ت: تخت��ی چه در میدان مبارزه و چه بیرون از 
تشک نماد یک پهلوان واقعی بود و هیچ گاه دچار 

غرور نشد. او همواره با مردم مهربان بود و سعی 
می کرد گره از کار دیگران باز کند.

 دارن��ده م��دال برنز المپیک افزود: وقتی ما به تیم 
ملی وارد شدیم تختی به عنوان بزرگتر تیم هیچ 

وقت به ما تذکر نمی داد بلکه همیش��ه با اعمال 
خود به ما یاد می داد چگونه باید برخورد کنیم. با 
دی��دن اعمال تختی می فهمیدیم باید بعد از بلند 
ش��دن از تخت خ��واب آن را مرت��ب کنیم و بعد با 

لباس تمیز و آراس��ته بر س��ر میز صبحانه حاضر 
شویم و یا اینکه برای خروج از اردو باید از مربیان 
اجازه بگیریم و نظم و انضباط را سرلوحه کارمان 

قرار بدهیم. 

همچنین خیراهلل امیری دیگر همدوره ای جهان 
پهلوان تختی با تمجید از مرام و مردم دوس��تی 
او گف��ت: ن��ه تنها کش��تی گیران و م��ردم ایران 
بلکه کش��تی گیران دیگر کش��ورها نیز تختی را 
بس��یار دوس��ت داشتند و به او احترام می گذاشتند 
به گونه ای که هرگاه ما به خارج از کشور می رفتیم، 
بالفاصله کشتی گیران دیگر کشورها سراغ تختی 
را از م��ا می گرفتن��د ک��ه آیا در کن��ار تیم حضور 
دارد ی��ا ن��ه. او افزود: تختی همیش��ه با مردم بود 
و هی��چ گاه ب��ه مردم خود پش��ت نک��رد و از آنها 
جدا نش��د. راز ماندگاری او مردم دار بودن و مرام 

پهلوانی اش بود. 
محسن مهرعلیزاده، رییس فدراسیون بین المللی 
زورخان��ه ای نی��ز در این مراس��م گفت:  تواضع و 
فروتنی جزو آموزه های ملی و مذهبی ما ایرانیان 
اس��ت. الگوی همه ما حضرت علی)ع( اس��ت. در 
زم��ان حاض��ر نیز غالمرضا تخت��ی را داریم که 
بعد از گذش��ت دهه ها از درگذش��ت او، هنوز به 
عنوان الگوی جوانمردی و انسانیت مطرح است. 
فرماندار ش��هرری نیز طی س��خنانی از روحیه و 
خصل��ت پهلوان��ی در وج��ود تختی تمجید کرد و 

وی را نماد پهلوانی ایران دانست. 
به گزارش ایس��نا، در ادامه این مراس��م از کتاب 
پهلوانان راس��تین نوش��ته پروان��ه محمدی نیز 
رونمای��ی ش��د و  عب��اس ش��یرخدا از مرش��دان 
پیشکسوت ایران نیز با نوای دلنشین خود شور و 

حال خاصی به این مراسم داد.

حضور گسترده مردم در چهل و نهمین سالمرگ جهان پهلوان

باشکوه و استوار؛ همچو »تختی«

روابطعموميشركتبرقمنطقهايتهران

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 95/12017

1-نام و نشاني مناقصه گزار: شركت برق منطقه اي تهران بنشاني تهران ، سعادت آباد ، باالتراز كوي فراز 
، بلوار برق تهران –  ش�ركت برق منطقه اي تهران - س�اختمان حوزه س�تادي. – طبقه س�وم - بال ش�رقي 

امور تداركات و قراردادها
2-موضوع مناقصه : مناقصه عمومی يك مرحله اي بشرح ذيل: 

شمارهفراخواندرسامانهتداركاتشمارهمناقصه)مرجع(
ميزانتضمين)سپرده(موضوعمناقصهالكترونيكيدولت

زمانگشايشپيشنهاداتشركتدرمناقصه)ريال(

95/12017200951008000062
11دستگاهخودرويمانور

بارانندهبصورت24ساعتهجهت
امورهايانتقالنيرو

678.300.00010:00

3- زمان ، مهلت ، مبلغ ومحل دريافت اسناد : متقاضيان مي توانند از تاريخ 95/10/18 لغايت 95/10/25 ، به 
سامانه الكترونيكي تداركات دولت به آدرس setadiran.ir www. مراجعه و با پرداخت مبلغ 000‘500 ريال از 
طريق درگاه پرداخت اينترنتي در وجه حس�اب س�يبا به ش�ماره 2175099004004 براي خريد اس�ناد مناقصه 

فوق اقدام نمايند.
4-مدت اعتبار پيشنهادات : اعتبار پيشنهاد از زمان افتتاح پاكات شش ماه مي باشد.

5-نوع و مبلغ تضمين ش�ركت در مناقصه : مبلغ تضمين ش�ركت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانكي معتبر يا 
واريز نقدي بحساب تمركز سپرده هاي برق تهران نزد خزانه ميباشد .

6-نام ونشاني دستگاه نظارت : شركت برق منطقه اي تهران به نشاني مندرج در بند يك
7-زم�ان و مح�ل تحوي�ل تضمين ش�ركت در مناقصه : پيش�نهاد دهندگان مي باي�د ضمن بارگذاري تصوير كليه 
مدارك پاكات )الف ، ب ، ج (در سامانه تداركات الكترونيكي دولت تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 95/11/06 
، نس�بت به ارس�ال اصل مدارك مطابق ش�رايط درج ش�ده در اس�ناد مناقصه ، در پاكت الك ومهر ش�ده تا ساعت 
9:00 صبح روز يكش�نبه  مورخ 95/11/10 به دبيرخانه حراس�ت به نش�اني مندرج در بند يك تحويل ورس�يد 

دريافت دارند. تمامي فرآيند برگزاري مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت صورت مي پذيرد.
8-گش�ايش پيش�نهادات : پيش�نهادات ارائه ش�ده در سامانه درروز يكشنبه مورخ 95/11/10ساعت 10 صبح 
درسالن پژوهش3 واقع در طبقه سوم ساختمان ستادي شركت برق منطقه اي تهران گشايش خواهد يافت .

9- ساير شرايط :
گواهينامه تائيد صالحيت از وزارت كار و امور اجتماعي – آموزش فني و حرفه اي دررسته حمل و نقل

گواهينامه تاييد صالحيت ايمني، اخذ شده از كميته تشخيص صالحيت وزارت كار
عالقمندان به شركت در مناقصه مي بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي )توكن( با شماره 

هاي دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 و مركز تماس 27313131 تماس حاصل نمايند.

www.setadiran.irسامانه تداركات الكترونيكي دولت 
http://iets.mporg.irپايگاه ملي اطالع رساني مناقصات

http://tender.tavanir.org.irپايگاه اطالع رساني مناقصات شركت توانير
www.trec.co.irپايگاه اطالع رساني مناقصات شركت منطقه اي برق تهران

 ))سعي شود از بخاري برقي، اجاق برقي، آبگرمكن برقي ونظايرآن تاحد امكان استفاده نگردد((

م/الف2785

شركت سهامي برق منطقه اي تهران

شهردار منطقه هفت کرمانشاه: 

 اولین پارک مشارکتی در کرمانشاه احداث شد

سجاد يزدانی ، شهردار منطقه هفت استان در مصاحبه با خبرنگاران 
به مهم ترين پروژه های منطقه اشاره نمود و بيان داشت: اين منطقه 
حدود يك هزار و 500 هكتار و جمعيتی حدود 140 هزار نفر دارا می 
باش�د كه از ش�مال به بلوار باغ ابريش�م و پرس�تار، از جنوب به بلوار 
امام علی )ع( و شهيد شمشاديان و از شرق به بلوار طاقبستان و از 

غرب به بلوار اناهيتا متصل می شود.
وی در ادام�ه ب�ه الي�ه روب�ی رودخانه چم بش�ير اش�اره ك�رد و بيان 
نم�ود: الي�ه روب�ی ه�ر هفته ب�ا 20 كارگر و ماش�ين آالت انجام می 
ش�ود كه متاس�فانه برخی ش�هروندان زباله ها را داخل آن ميريزند و 
هزينه های زيادی را به ش�هرداری متصل می كنند. ش�هردار منطقه 
با اش�اره به حاش�يه رودخانه چم بش�ير بيان داشت: حاشيه رودخانه 
پنج فاز دارد كه فازهای يك و دو و سه صددرصد تكميل شده است 
اما فازهای چهارم و پنجم ناتمام مانده كه عمليات زيرس�اخت فاز 
چه�ارم آن ب�ه زودی ش�روع خواهد ش�د و فاز پنج�م نيز قرارداد آن 

بسته شده است.
وی گفت : فرهنگ سازی يكی از برنامه های شهرداری بوده كه هر 
هفته در پارك دانشجو انجام می شود و از همه رسانه ها و صدا و سيما 
انتظار داريم ش�هرداری ها را مورد حمايت خود قرار دهند. يزدانی 
به مش�كل آبگرفتگی در ش�هركهای تعاون و معلم اش�اره كرد و بيان 
نمود: هميش�ه در زمس�تان مش�كل آبگرفتگی معابر مردم اين محله 
را دچارمش�كل می كرد كه عمليات لوله گذاری 400 متر با اعتباری 
بالغ بر 200 ميليون تومان انجام ش�ده كه 90 درصد پروژه انجام 

شده و مشكل آبگرفتگی اين شهرك ها حل شده است.
ش�هردار منطقه همچنين به مش�كل آبگرفتگی ميدان امام حس�ين 
اشاره نمو د  وافزود : به دليل زيرساخت های فيبر نوری و گاز حفاری 
توسط كارگران انجام می شود تا به زيرساخت ها آسيب نرسد كه 
ط�ول پ�روژه ني�ز حدود 300 متر مربع و اعتبار اوليه آن 150 ميليون 
توم�ان ميباش�د ك�ه 80 درص�د پروژه نيز به اتمام رس�يده اس�ت و 
اميدواريم مش�كل آبگرفتگی كه مش�كل زيادی را برای همشهريان 

بوجود آورده بود با اتمام پروژه اين مشكل مرتفع شود.
وی در ادام�ه ب�ه ف�از چه�ارم پ�ارك امام علی )ع( اش�اره كرد و بيان 
داشت: اين پارك حدود 8 هزار متر مربع مساحت دارد و اعتبار اوليه 
آن حدود 300 ميليون تومان می باش�د كه روش�نايی و ابنيه آن به 
اتمام رسيده و وسايل ورزشی نيز به زودی كار گذاشته می شوند و 
همچنين به دليل برودت هوا چمن كاری نشده است. يزدانی با اشاره 
به برخی مشكالت شهرك كرناچی گفت: حدود 100 هزار متر مربع 
در ش�هرك آس�فالت انجام ش�ده و بيش از 150 هزار متر مربع نيز 
زيرسازی و شن ريزی معابر و كوچه های فرعی داشتيم كه 30 كوچه 
در منطقه و محله های مختلف ديگر هم روكش آسفالت انجام و همه 

كوچه های شهرك نيز نامگذاری و تابلو گذاری شده است.
ش�هردار منطقه هفت به احداث اولين پارك مش�اركتی در اس�تان 
اش�اره كرد وافزود: اين پارك كه در زمينی به مس�احت 4 هزار متر 
مربع می باش�د، توس�ط مردم به ش�هرداری منطقه هفت اهداء شد 
كه عمليات عمرانی آن انجام  شده و اعتبار اوليه آن نيز حدود 100 
ميليون تومان می باش�د كه ماه آينده به بهره برداری می رس�د. وی 
در ادامه گفت: بلوار آناهيتا كه به پاركينگ وسايل نقليه تبديل شده 
ب�ود ب�ا تاكيد ش�هردار، زيبا س�ازی بلوار انجام ش�د ت�ا مردم از آن 
استفاده كنند ، كه حدود 4 هزار متر مربع مساحت دارد طول آن 380 
متر می باش�د و اعتبار اوليه آن نيز 100 ميليون تومان می باش�د كه 
پيش بينی می شود 150 ميليون تومان اعتبار نياز داشته تا پرونده 
به اتمام برس�د و همچنين نام گذاری كوچه ها و تابلو گذاری آن ها 

نيز انجام شده است.
  ش�هردار منطق�ه هف�ت در پاي�ان اف�زود: پارك حاف�ظ در زمينی به 
مس�احت 10 ه�زار مت�ر مربع و اعتباری ح�دود 300 ميليون تومان 
احداث ش�ده كه 50 درصد پيش�رفت فيزيكی دارد و يكی از پروژه 
هايی است كه محل عبور و مرور برای نابينايان نيز در آن مشخص 

شده و مورد حمايت سازمان بهزيستی استان می باشد.

ملی پوش تیم بسکتبال پتروشیمی در گفت و گو با سایت فدراسیون 
جهانی بسکتبال اظهار کرد به هیچ وجه نسل طالیی بسکتبال ایران 
تمام نش��ده اس��ت. به گزارش ایس��نا، فدراسیون جهانی بسکتبال در 
گزارش��ی نوش��ته است: این مهاجم قدرتی ۳۰ ساله آمار چشمگیری 
ن��دارد ول��ی در باش��گاهی که قدمت تاریخ��ی دارد عملکرد باثبات و 

خوبی داشته است.
 پتروشیمی در ۵ سال گذشته لیگ برتر ایران به ۳ قهرمانی رسیده و 
در شش فینال گذشته بسکتبال این کشور در فینال حضور داشته است. 
ملی پوش تیم پتروشیمی معتقد است که این تیم توانایی و پتانسیل 
زیادی دارد و با قدرت این مسیر را ادامه می دهد و می تواند از عنوان 
قهرمان��ی اش دف��اع کن��د. او اکنون پل اتصال بازیکنان جوان تیم و با 
تجربه ها است. قدرت رهبری او در تیم کامال مشهود است و اوشین 
به خوبی می داند که اگر تیم قرار باش��د دوباره قهرمان ش��ود نیاز به 
کاری س��نگین و پرفش��ار اس��ت. او در این گفت وگو اظهار داشته: به 
شخصه معتقدم که بسکتبال بازیکنانی که به نسل طالیی بسکتبال 
ایران ش��ناخته می ش��وند هنوز تمام نشده است و من خیلی خوشحالم 

که جزوی از این نسل هستم.

اوشین ساهاکیان:

نسل طالیی بسکتبال تمام نشده  است
سرمربی تیم بسکتبال نفت آبادان اظهار کرد بعد از افت و خیزهایی 
که داشتیم به ثبات خوبی رسیدیم که باید آن را حفظ کنیم. به گزارش 
ایسنا، در حساس ترین دیدار هفته دوازدهم لیگ برتر بسکتبال، نفت 
آبادان با نتیجه ۸۶ بر ۸۰ شهرداری اراک را شکست داد و جای این 

تیم در رده دوم جدول رده بندی را نیز گرفت. 
حم��اد س��امری پ��س از این پیروزی اظهار ک��رد: رفته رفته بهتر می 
شویم. از روند بازی تیمم راضی هستم. نسبت به نیم فصل نخست 
 خیلی بهتر شدیم و به نظرم این اتفاق خوبی است و باید آن را حفظ

 کنیم. 
 در ای��ن دو ب��ازی اخی��ر عملک��رد بهتری داش��تیم و خیلی خوب کار 
کردیم. خدا را ش��کر بعد از افت و خیزهایی که در نیم فصل نخس��ت 
تجربه کردیم، به ثباتی رس��یدیم و تیم هماهنگ شده اس��ت. باید 
تالش کنیم تا این ثبات در تیم پایدار ش��ود. تالش��مان این اس��ت 
که به ش��رایطی در خورش��ان و شخصیت بسکتبال آبادان دست پیدا 
کنیم. س��رمربی نفت آبادان تاکید کرد: بازی بس��یار دش��واری برابر 
 شهرداری اراک داشتیم اما خوشبختانه توانستیم با یک برد، به رده دوم 

صعود کنیم.

حماد سامری: 

باید ثبات نفت آبادان را حفظ کنیم
س��رمربیان دو تیم بس��کتبال پتروش��یمی و نیروی زمینی از عملکرد 
بازیکنانشان در هفته دوازدهم راضی بودند. به گزارش تیم بسکتبال 
پتروش��یمی مداف��ع عن��وان قهرمانی لیگ برت��ر در هفته دوازدهم با 
نتیج��ه ۸۷ ب��ر ۷۰ نی��روی زمینی را شکس��ت داد و با یازده برد جایش 
در صدر جدول را مستحکم تر کرد. مهران شاهین طبع، سرمربی این 
تیم بعد از پیروزی برابر مهمانش اظهار کرد: بازی بس��یار خوبی بود. 
بازیکنان نیروی زمینی خیلی پر تالش هس��تند و در این مس��ابقه نیز 

واقعا جنگیدند. 
این تیم کادر فنی و بازیکنان قابل احترامی دارد و در کل باشگاه نیروی 
زمینی باش��گاهی محترم اس��ت که تالش می کند. در این مسابقه هم 
خیل��ی خ��وب بودن��د و به نظرم ما به ای��ن دلیل که دو بازیکن خارجی 
داشتیم و حریف نداشت توانستیم به برتری برسیم. محمدرضا اسالمی، 
س��رمربی تیم بس��کتبال نیروی زمینی نیز درباره عملکرد بازیکنانش 
بیان کرد: خیلی خوب بودیم و من دست بازیکنانم را می بوسم چراکه 
واقعا خوب بسکتبال بازی کردند و تا آخرین لحظه جنگیدند. به نظرم 
تمام کسانی که این مسابقه را دیدند از سطح این دیدار لذت بردند و 

همین اتفاق خوبی است.

مهران شاهین طبع: 

دو بازیکن خارجی عامل برد ما بودند
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