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رنكينگ، دليل جا ماندن هندبال بانوان

آدرنالین

اداره كل زندان ها و اقدامات امنیتی و تربیتی استان گیالن

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
 یك مرحله ای با ارزیابی كیفی)فشرده( 

موضوع تصفیه خانه فاضالب زندان الهیجان 
اداره كل زندان ها و اقدامات امنیتی و تربیتی استان گیالن در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای با ارزیابی كیفی)فشرده( عملیات 

تصفیه خانه فاضالب زندان شهرستان الهیجان را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید. 
  WWWsetadiran.ir كلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت)ستاد ایران( به آدرس

انجام خواهد شد.
1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار: اداره كل اقدامات زندان ها و اقدامات امنیتی و تربیتی استان گیالن  

2- نام دستگاه نظارت:اداره فنی مهندسی اداره كل زندان های استان گیالن و شركت مشاور 
3- موضوع مناقصه: تصفیه خانه فاضالب بتنی به ظرفیت 300مترمكعب زندان شهرستان الهیجان 

4- مبلغ برآورد اولیه و مدت پروژه: برآورد اولیه حدود ٧٩،٣٤٠،٢٥٤،٦٩٢ ریال بوده و مدت آن ٦ ماه میباشد 
 5- مبلغ تضمین شركت در مناقصه : ٣،٩٦٧،٠١٢،٧٣٥ ریال به صورت ضمانتنامه بانكی ارائه می گردد. مشخصات الزم جهت 
دریافت ضمانتنامه ، كد اقتصادی ٤١١٤١٧٦١٧٥٣٣ و كد پستی ٤٨١٤٦٨٥٩١٤ و شناسه ملی٠١٢٠٠٥٣٠٠٤١ و شماره شبای این 
اداره ١٧٠١٠٠٠٠٤٠٥٢٠١٣١٠٧٥٣٥٦٥٢  ir بانك مركزی بنام تمركز وجوه سپرده زندان های گیالن نزد خزانه معین استان گیالن 

می باشد. 
6- رشته و پایه پیمانكار: دارابودن گواهی صالحیت معتبر بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضالب از وزارت نیرو  )تمامی 
رتبه ها( یا گواهی صالحیت پیمانكاری معتبر در رشته ابنیه، آب یا تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه  )تمامی رتبه ها( 
برای حضور در مناقصه الزامی است و عالوه بر دارابودن گواهینامه احراز صالحیت معتبر، دارای حداقل مبلغ ظرفیت آزاد معادل قیمت 

پیشنهادی با ظرفیت آزاد یك در رشته فوق الذكر باشد. 
7- تاریخ، مهلت، محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان واجد شرایط میتوانند تا ساعت ٩صبح روز یكشنبه مورخ ١٤٠١/٠٣/٢٢ 

اسناد مناقصه را از سامانه تداركات الكترونیكی دولت به آدرس htpp://setdiran.ir دریافت نمایند. 
٨-تاریخ، مهلت، محل تحویل و تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه: مناقصه گران می بایست اسناد مناقصه را تكمیل و ضمن 
بارگذاری كلیه اسناد در سامانه تداركات الكترونیكی دولت در مهلت مقرر نسبت به ارسال پاكت الك و مهر شده الف )اصل ضمانتنامه 
بانكی( تا ساعت٩صبح روز چهارشنبه مورخ ١٤٠١/٠٤/٠١ به دبیرخانه اداره كل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان گیالن 
تحویل و رسید دریافت دارند.آخرین مهلت بارگذاری اسناد در سامانه تداركات الكترونیكی دولت تا ساعت ٩صبح روز چهارشنبه مورخ 

١٤٠١/٠٤/٠١ میباشد.
 ضمنًا پیشنهادهای واصله ساعت ١٠ صبح روز چهارشنبه مورخ ١٤٠١/٠٤/٠١ بازگشایی می گردد. 

٩-مدت اعتبارات پیشنهادات: شش ماه از تاریخ تحویل پاكت می باشد. 
١٠-هزینه چاپ آگهی روزنامه بر عهده برنده مناقصه میباشد. 
11- كارفرما در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها مختار است. 

12- بدیهی است شركت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرایط كار فرما می باشد.

عالقه مفرط »امانوئل مکرون« به فوتبال دیگر بر 
هیچ کس پوشیده نیست. رییس جمهور فرانسه بارها 
در جریان دیدارهای حساس تیم ملی کشورش روی 
سکوها دیده شده و بعد از هر گل، در حد و اندازه های 
یک سرمربی هیجان زده به شادی پرداخته است. او 
بارها در مسابقه های فوتبال خیریه نیز به زمین رفته و 
به طور کلی همیشه حمایتش از فوتبال را نشان داده 
است. مکرون همین چند هفته قبل، از عالقه اش به 
ماندن کیلیان امباپه در کشور فرانسه و تیم پی اس جی 
صحبت کرد و اخیرا هم در یک اظهارنظر جنجالی 
دیگر، از زین الدین زیدان خواست تا به تیمی در لیگ 
فرانسه ملحق شود و در کشــورش مربیگری کند. 
جالب تر از اظهارنظرهای باالترین مقام سیاسی کشور 
فرانسه درباره فوتبال، تاثیر این صحبت ها آن هم به 
فاصله تنها چند روز بوده اســت. مدت کوتاهی بعد 
از اشاره مکرون به لزوم ماندن امباپه، این بازیکن در 
پاریس ماند و قرارداد تازه ای با باشگاه فرانسوی امضا 
کرد. حاال هم درست بعد از اظهارنظر او درباره حضور 
زیدان در لوشامپیونه، این مربی یک مذاکره خصوصی 
اما بسیار مهم با پی اسی جی داشته و بعید نیست به این 

تیم ملحق شود. آن هم در شرایطی که زیزو همین 
هفته گذشته، پاسخ منفی قاطعی به این باشگاه داده 
بود!  مکرون این روزها به مهم ترین  چهره ممکن برای 
باشگاه پی اس جی تبدیل شده اســت. او این روزها 
برای این باشــگاه حتی از مالک و مدیرورزشی هم 
مهم تر است. چراکه مستقیما با اسم بردن از چهره های 
خاص، درباره سرنوشت آنها صحبت می کند و ظاهر 
این صحبت ها برای ترغیب آنها در مسیر گرفتن یک 
تصمیم کلیدی موثر بوده است. البته که هیچ کس به 
تنهایی و تنها با گوش دادن به صحبت های یک مقام 
سیاسی آینده اش را تعیین نمی کند اما بدون تردید 
این صحبت ها می توانند نقش مهمی در قانع شدن 
ستاره ها به ماندن در پاریس و یا رفتن به این باشگاه 

داشته باشند.
فوتبال فرانســه در رده ملی موفقیت های قابل 
توجهی داشته و دو بار روی سکوی اول دنیا قرار گرفته 
است. آنها آخرین بار در دوره قبلی، قهرمان دنیا شدند 
و موفقیت چشمگیری به دست آوردند. با این وجود 
نمی توان ادعا کرد که این موفقیت در رده باشگاهی 
نیز برای فوتبال فرانســه وجود داشته است. حتی 

پی اس جی به عنوان ثروتمندترین باشــگاه فوتبال 
در این کشــور، تا امروز قهرمان اروپا نشــده است. 
جذب زیدان اما می تواند به این روند پایان بدهد. زیزو 
سال های درخشانی را در رئال مادرید سپری کرده و 
حاال اگر به پی اس جی ملحق شود، یک تیم کهکشانی 
برای موفقیــت در اروپا در اختیار خواهد داشــت. 
پاریسی ها گزینه های بسیار زیادی برای انتخاب به 
عنوان سرمربی بعدی دارند اما حاضرند مدت زیادی 
برای شنیدن پاسخ نهایی زیزو صبر کنند. این انتخاب، 
روح فرانسوی را در تیم می دمد و ستاره های تیم را نیز 
به آینده باشــگاه امیدوار می کند. این درست همان 
چیزی است که پاریسی ها برای آینده می خواهند. 
داشتن تیمی که هر فصل، مدعی شماره یک قهرمانی 
اروپا باشــد. تیمی که صحبت های رییس جمهور 
فرانسه تاثیری انکارنشــدنی در ساخته شدنش ایفا 

کرده است. 

زيزو در راه ليگ فرانسه؟!

پاس آقای رئيس جمهور

نبودن تیم ملــي هندبال بانوان در لیســت 
اعزامي  به بازي هاي کشــورهاي اسالمي، براي 
این رشته خبر تلخي بود. تیمي که چند ماه پیش 
براي نخســتین بار حضور در مسابقات قهرماني 
جهان را تجربه کرد و البته در حــد و اندازه هاي 
خودش عملکرد قابل قبولي داشت، مي توانست 

در بازي هاي کشورهاي اسالمي تجربیات خوبي 
را به دست بیاورد. با این حال این تیم براي حضور 
در این میدان باید زمان بیشتري را منتظر بماند. 
اصغر رحیمي، سرپرســت کاروان کشورمان در 
پنجمین دوره بازي هاي همبستگي کشورهاي 
اســالمي درباره دلیل اعزام نشدن بانوان هندبال 

چنین توضیح داده اســت:»قاعده رشــته های 
تیمی در بخش خانم ها و آقایان والیبال، هندبال، 
فوتبال، هشت کشور برتر رنک و در بسکتبال سه 
به سه، 20 کشور برتر از میان کشورهای اسالمی 
جواز حضور در این بازی ها را کسب خواهند کرد 
که در نتیجه، هندبال بانوان ما امکان حضور در این 
رویداد را نداشت. بر اساس نظر رییس کمیته ملی 
المپیک و وزیر ورزش در نخستین جلسات ستاد 
عالی ورزش، تصمیم بر اعالم آمادگی در تمامي 
رشته ها در این رویداد بود. خصوصا در رشته های 
بانوان با تاکید و حساسیت بیشتری این موضوع 
دنبال شد. در نهایت پس از بررسی کمیته برگزاری 
بازی ها بر اساس دستورالعملی که در فوق به آن 
اشاره شد ما متاسفانه در رشته هندبال بانوان واجد 
شرایط نشدیم و از لیست خارج  شدیم. در والیبال 
آقایان، فوتبال و بســکتبال اعالم کردند که جواز 
حضور داریم. در والیبال بانوان هم پس از انصراف 
قزاقستان، تیم والیبال بانوان ما در لیست هشت 

کشور برتر قرار گرفت.« 

ستاره غيرمنتظره استقالل در تابستان پرماجرا

گابریل، نقش اول مرد! 
چه کسی جانشين فرهاد مجيدی در 
استقالل خواهد شد؟ هنوز پاسخ کامال 
واضحی در اين خصوص وجود ندارد اما 
بعيد نيست جانشين فرهاد در تيم، مردی 
باشد که در جريان قهرمانی بدون شکست 
ليگ روی همين نيمکت و در کنار همين 
مربی حضور داشته است. نام گابريل پين 
حاال ناگهان به يک معادله بسيار مهم برای 
استقاللی ها تبديل شده است. کسی که 
شــايد فصل جديد را در قامت سرمربی 
تيم آغاز کند. او در زمزمه های اين روزها، 
يکی از جدی ترين گزينه های جانشينی 

مجيدی به شمار می رود.
درباره استقالل و فصل جدید، یک حقیقت 
واضح وجود دارد. اینکه فرهاد در این فصل روی 
نیمکت آبی ها دیده نخواهد شد. بعد از این، هر 
صحبت دیگری تنها حــدس و گمان خواهد 
بود. چراکــه مدیران اســتقالل هنوز تصمیم 
نهایی شــان را در خصوص جانشینی مجیدی 
نگرفته اند. با این وجود در روزهای گذشته یک 
احتمال تازه در این تیم مطرح شــده و آن کار 
کردن گابریل پین به عنوان ســرمربی باشگاه 
است. اســتقالل بعد از فرهاد، به دنبال جذب 
نکو بود و تالش زیادی برای به خدمت گرفتن 

این مربی جوان و مستعد نشان داد. با این حال 
نکو تصمیم گفت در فوالد بماند و به پروژه اش 
در این باشگاه ادامه بدهد. در چنین شرایطی، 
انتخاب ســرمربی فصل بعد بــه یک چالش 
برای مدیران باشگاه تبدیل شــد. چراکه آنها 
نمی توانستند به گزینه های داخلی اکتفا کنند 
و نفرات حاضر در لیگ برتر بــرای ادامه پروژه 
تیم قهرمان لیگ، انتخاب های چندان جذابی 
به حساب نمی آمدند. جذب مربی خارجی هم 
دردســرهای خاص خودش را دارد. در شرایط 
اقتصــادی فعلی، پرداخت دســتمزد مربیان 
خارجی بــه دالر و همچنیــن پذیرفتن همه 
شروط آنها، کار بسیار سختی خواهد بود. »راه 
سوم« این فصل استقالل، ادامه دادن با مردی 
اســت که فصل گذشته دســتیار مجیدی در 
استقالل به شمار می  رفت. تئوریسین ایتالیایی 
شاید راهی برای خروج استقالل از بالتکلیفی 
باشــد. گفته می شــود عنایتی نیز درست به 
همین خاطر به ساختمان باشگاه استقالل رفته 
اســت. در حقیقت قرار نبوده او سرمربی فصل 
بعد تیم باشد و باشگاه قصد داشته مربی فصل 
گذشته باشــگاه هوادار و بهترین گل زن تاریخ 
رقابت های لیگ برتر را به عنوان دستیار در کنار 
پین قرار بدهد. این وســط البته صحبت هایی 
درباره احتمال حضور پراندلــی در تهران نیز 
به گوش می رسد. مربی ایتالیایی که از فوتبال 

خداحافظی کرده است. در نتیجه ظاهرا همه 
راه ها در این باشگاه به سرمربیگری پین ختم 
می شــوند. مردی که تا امروز بسیار ساکت و 
کم حرف بوده و کم تر در رســانه ها دیده شده 
و هنوز شخصیت واقعی اش را به فوتبال ایران 

نشان نداده است.
پین در سال های طالیی مربیگری پراندلی 
در پارما، فیورنتینا و تیم ملــی ایتالیا در کنار 
این مربی بوده و البته در ســال های افول او در 
گاالتاسرای، والنسیا، النصر و جنووا نیز در کنار 
او حضور داشته است. او اما همیشه در »نقش 
مکمل« بوده و حاال شــاید بــرای اولین بار در 
»نقش اول« دیده شــود. پین به جز یک دوره 
بسیار کوتاه ســرمربیگری در تیم ذخیره های 
باشگاه پارما، دیگر تجربه سرمربیگری نداشته 
و تقریبا همیشــه نفــر دوم بــودن را امتحان 
کرده اســت. حاال اما این احتمال وجود دارد 
که باشگاه اســتقالل در 60 ســالگی، چنین 
فرصتی را در اختیار این مربی قرار بدهد. یک 
چالش بزرگ برای گابریل کــه به یک چالش 
بزرگ برای اســتقالل هم تبدیل خواهد شد. 

در طول فصل گذشته، نام 
پین وقتی بیشتر از همیشه 
در رسانه ها مطرح شد که او 
بعد از ابتال بــه کرونا، کمی 
دیر بــه ایران ســفر کرد و 
تعطیالتش کمی طوالنی تر 
از حــد معمول شــد. حاال 
اما ایــن احتمــال وجود 
دارد که او نقــش به مراتب 
پررنگ تری در این باشگاه 
داشته باشــد. بدون تردید 

مدیران اســتقالل برای انجام چنین انتخابی، 
همه چیز را به دقت مورد بررسی قرار خواهند 
داد. آنها نظر ستاره های تیم را در خصوص تاثیر 
پین در موفقیت فصل گذشــته جویا خواهند 
شــد. در توانایی های فنی این مربی تردیدی 
وجود ندارد اما هنوز نمی تــوان با قاطعیت از 
کاریزمای مربیگری او صحبت کرد. مربیگری 
آن هم در فوتبال ایران، معموال همیشــه نیاز 
به یک شــخصیت پرخاشــجویانه دارد و پین 
کم تر چنین شــخصیتی را بروز داده است. او 
همیشه یک مربی بسیار آرام بوده و این اتفاق 
شاید به عنوان دستیار برایش مفید باشد اما در 
قامت سرمربی ممکن اســت در فوتبال ایران 

دردسرهایی برایش درست کند.
درباره تاثیر گابریل پین در قهرمانی فصل 
گذشته استقالل، حرف های زیادی زده شده 
است. عده ای هم باور دارند که درباره نقش این 
مربی اغراق شــده و او هرگز تا این اندازه برای 
تیم مهم نبوده است. شــاید تبدیل شدن مرد 
ایتالیایی به یک سرمربی، خیلی خوب تاثیرات 
حضور او در باشــگاه را عیان کنــد و حقیقت 
را به همه نشــان بدهد. اگر 
او مســئول اصلی کادر فنی 
اســتقالل شــود، دیگر به 
راحتی می تــوان فهمید که 
میزان تاثیر واقعی اش در تیم 
تا چه اندازه بوده است. این 
مرحله ای است که شاید پین 
بعد از ســال ها دستیاری به 
آن نیاز داشته باشد. اتفاقی 
که شاید اســتقالل را نیز در 

مسیر موفقیت نگه دارد.

آريا طاری

»راه سوم« اين فصل 
استقالل، ادامه دادن 

با مردی است که فصل 
گذشته دستيار مجيدی در 
استقالل به شمار می  رفت. 
تئوريسين ايتاليايی شايد 
راهی برای خروج استقالل 

از بالتکليفی باشد


