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حمید درخشان در گفت و گو با «رسالت»:

11

خبر
باقری:

قهرمانی درآسیا افتخاراست

بایدبهجواناندرخطحملهپرسپولیساعتمادشود
باشگاه پرسپولیس به عنوان نماینده
فوتبال ایران خود را آماده بازی فینال
ی کند.در
لیگقهرمانانآسیادر روز ۲۹آذر م 
باشگاهپرسپولیس کهبرایدومینباربهفینال
لیگقهرمانانآسیارسیدهاست ،کارگروهی
با حضور ابراهیم شکوری و افشین پیروانی
تشکیلشده کهاقداماتالزمبرایاینبازی
حساس و نفس گیر را انجام دهند.
در حال حاضر نگاه فرا گیر و ملی برای حضور
پرسپولیسدرفینالقهرمانانآسیاشکلگرفته
است ،تا این بار با توجه به ثبت رکوردهای
موفقیتآمیزباشگاهدررقابتهایلیگبرتر،
انتظار چند ساله برای کسب جام قهرمانی
به ُپایان برسد و سرخپوشان بر قله موفقیت
در آسیا قرار بگیرند.
حمیددرخشانسرمربیپیشینپرسپولیس
در گفت و گو با «رسالت» ،درباره وضعیت
تیم در آستانه برگزاری فینال لیگ قهرمانان
آسیااظهار کرد:پرسپولیسبااز دستدادن
آل کثیر باید تمهیدات الزم را برای جایگزین
کردن بازیکن به جای او داشته باشد .ضمن
اینکه این تیم در بازی آخر با شهر خودرو
نمایش خوبی داشت و از نظر روحی و روانی

در شرایط بهتری قرار گرفت.
ویبااشارهبهاینکهتیمازجهت گلزنیدچار
کمبوداست،افزود:داشتههایفعلیتیمدر
حالحاضرهمینبازیکنانهستندکهنمیتوان
تغییریدرآنهاایجاد کرد،مگراینکهبازیکنان
ازنظرروانیوفنیتقویتشوند.پرسپولیسدر
خطحملهبازیکنانیرادر اختیار دارد کهباید
برای گرفتنآنهاتمهیداتبیشتریصورت
ی گرفت .ا کتفا کردن به یک بازیکن برای
م 
پرسپولیس مسئلهساز شد ،اما ا کنون باید
به جوانان در خط حمله اعتماد شود چون
دیگرامکانخریدبازیکنوتغییروجودندارد.
درخشان درباره لغو دو بازی آخر پرسپولیس
با ذوبآهن و نساجی بیان کرد :برگزار شدن
یکی از بازیها میتوانست کمک زیادی به
تیم داشته باشد .لغو کردن دو بازی خبر
خوبی برای تیم نیست و ازنظر فنی اقدام
ی کند و
درستی نبود ،زیرا تیم فقط تمرین م 
از شرایط آرمانی مسابقه دور میماند .لغو دو
ی کند
بازیفاصلهزیادیراتاروزفینالایجادم 
وروندایدهآلتیمرامتوقفمینمایدوجلوی
ی گیرد ،زیرا در کار هماهنگی و
رشد آن را م 
تیمی وقفه ایجاد میشود.

سرمربیپیشینپرسپولیس،نقطهقوتتیم
را خط دفاع ،میانی و دروازه بان عنوان کرد و
ادامه داد :نقطهضعف پرسپولیس در خط
حملهاست کهنمیتواندبهتیم کمک کندو
امکان گلزنیرا گرفتهاست.هرچقدریکتیم

بیگی :

مورینیو:

ازاستقالل انتظاربازی های جسورانه داریم
هافبکپیشینتیماستقالل گفت:متاسفانه
درچهارهفتهایکهازلیگبرترگذشتهبازیهای
روان،بابرنامهوجسورانهای کهتماشا گرپسند
باشدازاستقاللندیدیم.سعیدبیگیدرگفتوگو
بامهراظهارداشت:متاسفانهضریبجسارت
وشجاعتدر تیمپاییناست،تنوعتا کتیکی
دیده نمیشود ،از بازی روان و شناورخبری
نیست و درمجموع باید بگویم استقالل بر
ً
خالف انتظارها کامال مثل یک تیم معمولی
ی کندنهیکتیممدعی.ویاضافه کرد:
بازیم 
ازاینتیمانتظاراتزیادیمیرودوهوادارانتظار
داردبازیهایچشمنوازیازتیمشمشاهده
کند .هوادارازاین تیم هم پیروزی میخواهد
و هم بازیهای با کیفیت و چشمنواز و این
ً
اصال انتظار زیادی نیست.
پیشکسوتآبیپوشانگفت:استقاللبازیکنان
تاثیرگذارزیادیدراختیارداردوا گرحتینگوییم
پرمهرهترینتیملیگاست،بهطور حتمیکی
ازتیمهای پرمهره است و تیمی با این همه
بازیکن تاثیرگذار ظرفیتهای باالیی دارد و

خوببازی کند،امادرنهایت گلنزند،بازی
ی کند .به همین علت خط حمله
را وا گذار م 
از اهمیت باالیی برخوردار است.
درخشان درباره ایجاد تغییرات مدیریتی در
باشگاه بیان کرد :ا کنون فقط باید تغییرات

همچنان عاشق یادگیری درفوتبال هستم
سرمربی تیم تاتنهام گفت :هنورازمربیگری
خسته نشده ام و روزبه روزانگیزه ام بیشتر
می شود .مورینیو درپورتو بود که خود را به
عنوان یک مربی ارزشمند به فوتبال دنیا
معرفی کرد .وی سابقه دستیاری رابسون و
فنحالدربارسلوناراداشتولیباپورتوپس
ازآنکهقهرمانییوفاولیگقهرمانانرا کسب
کرد ،مشهور شد .مورینیو معتقد است هنوز
می تواند مربیگری کند .گفت :من  57سال
دارم ولی درحرفه ام هنوز جوان محسوب
می شوم .تعجب نمی کنم ا گر 10تا  15سال
دیگرهممربیگری کنم.ازنظرمنتفاوتبزرگی
بینموفقیتویکدورانشغلیموفقوجود
دارد .موفقیت می تواند مقطعی باشد و با
استعدادشمادرارتباطاست.موفقیتمیتواند
درنتیجهاینحقیقتباشد کهشمادربهترین
زمان دریک تیم درست بوده اید .سرمربی
تیم تاتنهام ادامه داد :فکر می کنم احتماال
مردمچنینتصوریازمننداشتهباشندولی
منانسانیسادهومتواضعهستم.همیشه

حتی پتانسیل قهرمانی هم دارد .منوط به
اینکهازاینظرفیتهابهبهترینشکلممکن
استفاده شود.بیگی گفت :متاسفانه آنچه
که به نظر من میرسد یکی از مشکالتی که
امروز در تیم دیده میشود ،کمبود جسارت
در عملکرد تیمی است که باعث میشود آن
فشارالزمازسویاستقاللبهدروازهحریفانوارد
نشود.برایهمین کمترشاهدخلقموقعیت
دربازیهایاینتیمهستیم.ویتصریح کرد:
فکریمربیباانگیزهایاستوامیدوارمبتواند
ازاینفرصتطالیی کهدراختیارشقرارگرفته
بهترین استفاده را بکند.

عاشق یادگیری ام و سعی دارم بهتروبهتر
شوم .این بخشی ازهرشغل است که تجربه
می تواند باعث بهتر شدن شما شود.به
شکلجدیمعتقدماالننسبتبه15سال
قبل مربی بهتری هستم .وی افزود :همه
می گویند دوران کاری من طوالنی بوده که
درست است اما من هنوز خودم را به خط
پایاننزدیکنمیبینم.منهمچنانهمان
عشق روزهای اول مربیگری را دارم .همان
عالقههمیشگیبهیادگیری.موهایمسفید
شده اند اما نه به خاطر استرس کاری .من
هنوزمی خواهم مربیگری کنم.

مدیریتی را پذیرفت و سرپرست باشگاه را
به رسمیت شناخت .به وضعیت مدیریت
باشگاه در آینده میتوان پرداخت ،اما مهم
تمرکزبربازیفینالاست کهیکیاز مهمترین
بازیها برای پرسپولیس طی چند سال

اخیر است.
وی درباره سختی بازی فینال پرسپولیس
اظهار کرد :بازیکنان بازی سختی را در پیش
دارند ،زیرا دیگر تیمها در حال برگزاری
بازیهای خود هستند و در شرایط آرمانی
قرار دارند ،اما بازیهای پرسپولیس لغو
شده است و این کار آمادگی تیم را کاهش
میدهد .ایجاد شرایط مناسب به بازیکن
ی کند تا بهترین نمایش خود را در
کمک م 
زمین انجام دهد ،در غیر این صورت تمرین
زیاد بدون برگزاری مسابقه کمک زیادی به
ی کند.
بازیکنان نم 
درخشان در پایان با اظهار امیدواری برای
کسب موفقیت پرسپولیس در بازی فینال
لیگ قهرمانان آسیا گفت :باوجود لغو دو
بازی ،شرایط بازیکنان تا روز فینال ایده آل
نخواهد بود .من بعد از رسیدن پرسپولیس
به فینال بارها گفتهام که تیم کار سختی را
در بازی فینال به عهده دارد و باید روز به روز
شرایط خود را توسعه میداد .ا کنون شرایط
غیرمنتظرهای به وجود آمده که امیدوارم
پرسپولیس در فینال بازی خوبی را به
نمایش بگذارد.
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قبولداوریدر قراردادهایی كهمشروطارجاعبهداورباشداز قبیلقراردادهای
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خت99/9/15-243
خت99/9/10-211

خرید و فروش آپارتمان در شهر جدید پردیس
سنددار و مسكن مهر

خت99/9/2-192
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خت99/9/10-214

آژانس امالك آدرس

نام موسوی در تاریخ والیبال ثبتشدهاست
سرمربی تیم والیبال پیاچنزای گفت :موسوی شاخصه هایی دارد که اورا به یکی
از بهترین های جهان تبدیل کرده است .برناردی اظهار داشت :نام موسوی
درتاریخ والیبال جهان ثبت شده است .اوسابقه حضور در مسابقات آسیایی
والمپیک را دارد و بسیاربه تیم ملی کشورش کمک کرده است .وی ادامه داد:
شاخصههایفنیاوبرایهمهآشکاراستواورابهیکیازبهترینمدافعانسرعتی
حال حاضرجهان تبدیل کرده است.

تمجیدویکتورازستارهایرانی
سرمربی تیم زوریای اوکراین پس ازگلزنی اللهیار صیادمنش برابر لسترسیتی
در لیگ اروپا ،این بازیکن را بازیکنی توانمند توصیف کرد.ویکتوردرباره گلزنی
صیادمنشاظهار داشت:اوتوانمندیهایخاصخودشوتکنیکغیرمعمولی
دارد .صیادمنش با تیم زوریا هماهنگ شده است.

لغو دیدار نساجی و پرسپولیس
مسابقهدوتیمنساجیوپرسپولیسازهفتهپنجملیگبرتربهدلیلحضورپرسپولیس
نماینده ایران در فینال لیگ قهرمانان آسیا و رعایت پروتکل های بهداشتی و
سختگیرانه کشورقطر در شرایط کرونایی لغو و به زمان دیگری موکول شد.

راموس در رادار منچستریها

آزادکاران گرجستانی درایران
ی گیرعنواندارگرجستانبرایشرکتدرلیگبرترواردایرانشدند.لومتادزه
دوکشت 
قهرمان جهان ومتسیتوری دارنده مدال برنزجهان کشتی گیران گرجستانی
هستند که برای پیوستن به ترکیب تیم فرش ایران وارد کشورشدند.

ی کنم
شد.اسالمی اظهار داشت :من فکر م 
که جامعه منتقدین ،مطبوعات و خانواده
بسکتبال باید پشت تیم ملی باشند و کادر
فنی را حمایت کنند و بعد از خروج از شرایط
کرونابایدبهشرایطآرامشنسبیبرسیم.وی
افزود :این امکان وجود دارد که به شرایط
مطلوب برگردیم چرا که بسکتبال ما به طور
قطع یک سرو گردن باالتر است و در سطح
آسیانیزدرجایگاهخوبیقرار دارد.امیدوارم
با حمایتهای همهجانبه و برنامهریزی
مناسبوتقویت کادرفنیدربازیهایپیشرو
شرایط بهتری داشته باشیم.

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده نوبت اول

موسسه حقوقی و ثبتی داوری عدالتگستر افضل

برناردی:

باشگاه منچستر یونایتد برای جذب مدافع رئال مادرید وارد عمل شد .نشریه
مارکا اسپانیا خبر داد باشگاه رئال مادرید هنوز نتوانسته با راموس کاپیتانش
برای تمدید قرارداد به توافق نهایی برسد.همین موضوع باعث شده تا بسیاری
از باشگاه ها برای جذب این مدافع باتجربه پا پیش بگذارند.

خانواده بسکتبال باید پشت تیم ملی باشند
کارشناس بسکتبال با بیان اینکه تیم ملی
نیاز به نقد کارشناسی دارد ،گفت :تیم ملی
باید به بازیکنان جوان و با انگیزه فرصت
بازی دهد .محمدرضا اسالمی درگفت وگو
با ایرنا درخصوص شکست تیم ملی برابر
سوریه اظهار داشت :دالیل خیلی زیادی
وجود دارد که میتوان به آن اشاره کرد.
تیم ملی سوریه بعد از باخت مقابل قطر و
بازی ضعیف دربرابر عربستانُ ،مصر بود که
باانرژیوانگیزهمضاعفماراشکستدهد.
ی کنم که ما باید
وی افزود :درنهایت فکرم 
اینباختغیرمنتظرهوغیرقابلپیشبینی
رافراموش کنیم.امامطمئنباشیدبادرسی
که ما ازاین باخت گرفتیم هم شاهینطبع
سرمربیتیمملیوهمفدراسیونخروجیو
بازخوردمناسبیازاینباختخواهند گرفت
و حتما برنامه آنها در آینده تغییر خواهد
کرد.بهطورحتمبرنامهریزیاردوها،برگزاری
دیدار تدارکاتی و حتی انتخاب بازیکنان
تیم دستخوش تغییرات زیادی خواهد

مربی تیم پرسپولیس ضمن برشمردن عوامل موفقیت این تیم برای پیروزی
درفینال لیگ قهرمانان گفت :قهرمانی آسیا قطعا نتایج بسیارمثبتی برای ما
ً
خواهد داشت .کریم باقری گفت :باید روحیه خود را بسیار باال نگه داریم ،کامال
تمرکز داشته باشیم و انگیزه برد و قهرمانی داشته باشیم.وی افزود :کسب جام
درهر تورنمنت بسیارشیرین است .ا گر ما با جام قهرمانی درچمدان خود به
خانه بازگردیم باعث افتخارخواهد بود نه فقط برای پرسپولیس بلکه برای کل
خانواده فوتبال ایران.

شرکت تعاونی پیشتازان آئین زندگی
شماره ثبت 144533
و شناسه ملی 10101874897

خت99/8/29-171

از کلیهاعضاءمحترمشرکتتعاونیدعوتمیشودتادر مجمععمومیعادی
به طور فوق العاده نوبت اول که راس ساعت  14روز پنج شنبه مورخ 99/10/11
در محل قانونی تعاونی واقع در تهران ،اشرفی اصفهانی ،قبل از پل همت،
خ شهید قموشی ،شهرک همای جنوبی ساختمان آئین زندگی با رعایت
پروتکلهای بهداشتی درمانی و فاصلهگذاری اجتماعی تشکیل میگردد
حضور بهم رسانند.
توجه:
ی کهمایلندحقحضور ورایدادندر مجمعرابهنمایندهتاماالختیار
-1اعضائ 
وا گذار نمایند تا تاریخ  99/10/10به اتفاق نماینده خود جهت تایید و صدور
برگ نمایندگی به محل دفتر قانونی تعاونی مراجعه نمایند ( حضور توام عضو و
نمایندهویدر مجمعممنوعاست)ضمناساعت13وکالتنامهتوسطاشخاص
مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی میگردد.
 -2داوطلبان تصدی سمتهای بازرسی و علیالبدل هیئتمدیره حدا کثر تا
تاریخ  99/9/22فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش هیئتمدیره و بازرس
 -2انتخاب اعضاء اصلی و علیالبدل بازرس
 -3انتخاب اعضای علیالبدل هیئتمدیره برای بقیه مدت تصدی
هیئتمدیره
 -4رسیدگی در خصوص ترازنامه و حساب سود و زیان عملکردها و تصویب
صورتهای مالی منتهی به سال  98و میزان بودجه سال جاری ()99
 -5طرح و تصویب گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه و میزان حقوق و مزایای
ماهیانه مدیرعامل و حق حضور در جلسات هیئتمدیره و حقالزحمه
سالیانه بازرس
تاریخ انتشار 99/9/15
هیئتمدیره شرکت تعاونی پیشتازان آئین زندگی
خ ش 99/9/15

خت99/9/4-201

آ گهی دعوت به مجمع عمومی
فوق العاده (نوبت دوم)

خت99/9/8-210

خت99/9/15-240

جلسهمجمععمومیعادیبطورفوقالعاده(نوبتدوم)شرکتتعاونیمسکن
تیپ سه پادگان مرند به شماره ثبت  252و به شناسه ملی  10200025072در
روز پنجشنبه مورخ  99/10/4راس ساعت  9صبح در محل مسجد امامرضا
شهرکبعثتواقعدر مرندشهرکبعثتبرگزار خواهدشد.لذااز تمامیاعضای
محترم دعوت میشود در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
 -1گزارش هیئتمدیره
 -2اتخاذ تصمیم نسبت به انحالل شرکت تعاونی
تاریخ انتشار 99/9/15
هیئتمدیره
خ ش 99/9/15
تعاونی مسکن

کیروش در اندیشه جام جهانی
یک رسانه پرتغالی خبرداد احتمال دارد سرمربی سابق ایران با تیمی جدید
در جام جهانی قطرحضور پیدا کند.چین ،مصرومرا کش فرصت صعود به جام
جهانی را دارند ومی تواند کی روش مربی یکی از تیم ها در آینده شود تا دوباره در
جام جهانی حضورپیدا کند.

کاسیاس:

رئال باید به زیدان اعتماد کند
اسطورهودروازهبانسابقرئالبهحمایتازسرمربی کنونیقوهایسپیدپرداخت.
کاسیاس گفت :زیدان مربی توانمندی است و دوست صمیمیام است .به نظرم
زیدانباتمامقدرتدرتالشاستتارئالرابهروزهایاوجبرگرداند.نبایدمادرگذشته
زندگی کنیم اما باید به او اعتماد شود تا بتواند ازاین بحران خارج شود.

آ گهی دعوت مجمع عمومی
فوق العاده و مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده
شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش
کشاورزی شهرستان دامغان
 ( سهامی خاص)
ثبت شده به شماره 2040
و شناسه ملی 10980291536

بهاطالع کلیهصاحبانسهامشرکتصندوقحمایتازتوسعهبخش کشاورزی
شهرستان دامغان (سهامی خاص) میرساند که جلسه مجمع عمومی
فوق العاده و جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت مذکور به
ترتیب در ساعات  9:30و  10:30روز پنجشنبه مورخ  99/9/27در محل جهاد
ی گردد.
کشاورزی شهرستان دامغان برگزار م 
بدینوسیلهاز کلیهسهامدارانونمایندگانقانونیصاحبانسهامدعوتبعمل
میآیدبادردستداشتنمعرفینامهازتشکل/اتحادیهتعاونیخودوافرادحقیقی
با در دست داشتن وکالتنامه و کارت شناسایی در روز و ساعت مقرر در محل
مذکور با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی حضور بهم رسانند.
دستورات جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
 )1قرائت گزارش هیئتمدیره و بازرسین قانونی شرکت در خصوص لزوم
افزایش سرمایه
 )2بررسی وتصویب افزایش سرمایه
 )3بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام
دستورات جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :
 )1استماع گزارش هیئتمدیره شرکت در خصوص عملکرد شرکت
 )2ارائه گزارشی از پیگیریهای انجام شده در خصوص مصوبات مجامع
قبلی
 )3بررسی و تصویب اصالحیه بودجه سال مالی منتهی به پایان آذر ماه
سال 1398
 )4بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئتمدیره شرکت برای سال مالی
منتهی به پایان آذر ماه سال 1399
 )5ارائه گزارش هیئتمدیره ،بازرسین قانونی و حسابرس شرکت در خصوص
عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به  30آذر ماه سال 98
 )6بررسی و تصویب صورتهای مالی ( ترازنامه و حساب سود و زیان) شرکت
برای سال مالی منتهی به  30آذر ماه سال 98
م گیری در خصوص نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت
 )7بررسی و تصمی 
م گیری در خصوص پرداخت پاداش اعضای هیئتمدیره،
 )8بررسی و تصمی 
مدیرعامل و کارکنان شرکت
م گیری در خصوص حقالزحمه بازرس
 )9بررسی و تصمی 
 )10تعیین حقالزحمه حضور در جلسات اعضای هیئتمدیره
 )11انتخاب بازرسین قانونی شرکت ( اصلی و علیالبدل )
 )12انتخاب حسابرس
 )13تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آ گهیهای شرکت
م گیری در خصوص نگهداری یا فروش خودروی وانت مزدا
 )14تصمی 
*ضمناگزارشعملکردهیئتمدیرهواصالحیهبودجهوبرنامهبودجهپیشنهادی
سال مالی آینده شرکت و گزارش صورتهای مالی شرکت و گزارش هیئتمدیره
و بازرسین جهت ارائه به سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده میباشد.
همچنین به جهت وجود ویروس کرونا و رعایت پروتکلهای بهداشتی و
ی گردد.
جلوگیری از ازدیاد جمعیت انتخابات هیئتمدیره برگزار نم 
تاریخ انتشار 99/9/15
هیئتمدیره صندوق حمایت از توسعه کشاورزی دامغان
خ ش 99/9/15

