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استادیوم بدون تماشاگر آزادی میزبان نود و چهارمین دربی سرخابیها میشود؛

عطشهواداران؛دربیبدونتساوی

تیمهای استقالل و پرسپولیس در ادامه
برگزاری رقابتهای لیگ برتر ،امروز به
مصاف هم میروند تا نودوچهارمین دربی
پایتخت را برگزار کنند؛ دربی که علیرغم عدم
حضور هواداران متعصب هر دو تیم ،مختصات
ویژه خود را هم داراست.
پرسپولیس بهعنوان تنها تیم لیگ برتر فوتبال
که تجربه چهار دوره پیاپی قهرمانی را در کارنامه
خود دارد ،حاال نشانهای از تیم مدعی قهرمانی
ندارد و در سه بازی اخیر خود تنها به کسب
نتیجه مساوی بسنده کرده است .این در حالی
است که پرسپولیس در شرایط فعلی با کسب
سه امتیاز این بازی میتواند انگیزه مضاعف در
بازیکنان را ایجاد کند و مجددا در مدار صعود و
پیروزی قرار بگیرد.
در سوی دیگر میدان ،استقالل که فصل قبل را با
خ کامیبهپایانرساندهبود،درفصلجدیدعزم
تل 
خودراجزم کردهتاتیمیمتحدوشایستهقهرمانی
داشتهباشدوبا کسبپیروزیدربازیهایاخیر،
خود را آماده برای برد سر خپوشان کرده است.
استقالل با آ گاهی از وضعیت نهچندان مطلوب
پرسپولیسبهدنبال گذشتنازسداینتیماستتا
جای خود را در صدر جدول محکم نماید.
با توجه به انگیزه باالی هر دو تیم برای کسب
پیروزیدر اینبازیحیثیتی کهبهنوعیاز کسب
جام قهرمانی لیگ نیز اهمیت بیشتری دارد،
مربیان سرخابی در گام اول به دنبال نباختن
و عدم وا گذاری بازی هستند .همین مسئله
میتواندبهعاملمهمیبرایعدمریسکپذیری
در دو تیم و رضایت به تکرار دربی بدون پیروزی
تبدیل شود.
اسماعیلحاللیپیشکسوتباشگاهپرسپولیس،

در آستانه بازی دربی با تشریح شرایط این تیم و
نتایج کسبشدهدر مسابقاتاخیربه«رسالت»
گفت:تیمسهبازیآخرراباتساویبهپایانرساند،
هرچند ازنظر فنی از تیمهای حریف قویتر بود.
پرسپولیس بهطورکلی مسئله مهمی ندارد و
همیشهقرارنیستتیمهابهلحاظفنیدرشرایط
خوبی قرار داشته باشند و احتمال وجود نوسان
در کیفیت تیمها وجود دارد.
حاللی ادامه داد :همه بازیکنان در طول سال
بهطور صددر صدبهلحاظروحیوجسمیآماده
نیستند و در برههای از فصل بدنها بهاصطالح
به کما میرود و چنین روندی هم برای بازیکنان
پرسپولیس طبیعی است.
وی با اشاره به تأثیرگذاری نتایج فینال جام
باشگاههای آسیا بر وضعیت تیم پرسپولیس
ی کهبازیفینالبازی
گفت:مشخصبوددرصورت 
را وا گذار کنیم ،چنین تبعاتی هم برای باشگاه به
وجود میآید .خوشبختانه تیم بعد از بازگشت از
فینالآسیاودربازیهایلیگتا کنونبازیراوا گذار
نکرده و این باعث خوشحالی است ،همانطور
که در بازی در زمین باتالقی تیم نساجی نتیجه
با تساوی به پایان رسید.
حاللی اضافه کرد :وقتی در تورنمت مهمی مانند
جامقهرمانانباشگاههایآسیامشکالتزیادی
برای پرسپولیس ایجاد میشود و بازی فینال به
ی گردد،بازیکناندچارسرخوردگی
شکستمنجرم 
میشوندو کار کادر فنیرابرایبازگرداندنانگیزه
ی کند.متأسفانهعدهایدر داخلهمه
سختم 
تالشخودرا کردندتاپرسپولیسدربازیفینالبه
نتیجه نرسد و این عوامل باعث شد تا تیم در سه
بازی اخیر به پیروزی دست پیدا نکند.
ویبااشارهبهاینکهبازیدربیباعثایجادانگیزه

دربازیکنانمیشود ،گفت:همهبازیکنانازمیزان
حساسیتباالدراینبازیمطلعهستندوبههمین
علتبازیهایدرطولفصل،قبلوبعدازدربیبر
رویاینبازیتأثیرگذارنیست.ا گربازیکنانهمه
تا کتیکهاوبرنامههایسرمربیرابهطور کاملدر
زمیناجرا کنند،بازیخوبیراشاهدخواهیمبود.
پیشکسوت باشگاه پرسپولیس ادامه داد :تصور
ی کنمهرتیمی کهاصولبازی،تمرکزوآرامشرا
م 
رعایت کند،میتواندبرندهبازیباشد.ا گرماضربه
عدم حضور آل کثیر را متحمل شدهایم ،به دلیل
عدم حفظ تمرکز و آرامش بازیکن است و ا کنون
همهمجموعهپرسپولیسمتضررشدهاند.حاللی

در پایان اظهار امیدواری کرد پرسپولیس پیروز
مسابقه باشد ،اما بهشرط آنکه این برد باوجود
برتریفنیوتمرکز کاملبرمسابقهباشد.علیرضا
ا کبرپور سرمربی تیم نوجوانان استقالل ،درباره
وضعیت تیم استقالل در بازی دربی و در مقابله
با پرسپولیس به «رسالت» گفت :استقالل فصل
را نسبت به سالهای قبل خوب شروع کرده و
حاال هم در صدر جدول قرار دارد ،اما این مسئله
باعث نمیشود که برنده دربی باشد .بازی دربی
متفاوتتر از بازیهای دیگر است.
وی افزود :خوشبختانه مصدومان استقالل به
بازی با پرسپولیس رسیدهاند و در چند پست

گلمحمدی:

استفاده نکردن از موقعیتها دلیل پیروز نشدن ما بود .امیدوارم بردهایمان
را از امروز مجدد آغاز کنیم .ما در این چند ماه اخیر نفرات زیادی را از دست
ی کرد .نمیتوانیم مدام به مشکالت
دادیم و هر ماه ترکیب مان تغییر پیدا م 
فکر کنیم .باید از این مشکالت بهعنوان سکو استفاده کنیم.

ن شویم و
سرمربی تیم استقالل گفت :تیمی نیستیم که برای نباختن وارد زمی 
مقابلپرسپولیسبازیمنطقیانجامخواهیمداد.به گزارشآنا،محمودفکری
در نشست خبری پیش از دیدار تیم استقالل با پرسپولیس اظهار کرد :بازی
دربی حساسیت و شرایط خاص خودش را دارد .نتیجه در این بازی میتواند
شرایطها را تغییر دهد و خیلی از اتفاقات را رقم بزند.وی ادامه داد :بازیکنان ما
از وضعیت جسمی و روحی خوبی برخوردار هستند ،چون این دیدار بینندگان
زیادی در جهان دارد خیلی مهم است بهجز بحث فنی یک بازی بدون چالش
و جنجال برگزار شود که در سالهای آینده بینندگان از آن به نیکی یاد کنند.
فکری افزود :بازیهای زیادی را بهعنوان بازیکن گذراندم .بهعنوان مربی چند
بازیروینیمکتبودموبهعنوانسرمربیاولینتجربهرادارمولی حسخوبی
دارم.همیشهعاشقدربیبودموخیلیاینمسابقهرادوستداشتم.درمجموع
امیدوارم بازی خوبی انجام شود و باید ببینیم چه اتفاقی میافتد.وی عنوان
ی کندودر ا کثربازیهاتهاجمیبودهاست.شاید
کرد:پرسپولیسبستهبازینم 
هفته گذشته به خاطر داشتههایش این سبک را بازی کرد .به بازیکنانم تأ کید
کردم آرامش داشته باشند و نگران نتیجه بازی نباشند .برای من خیلی مهم
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رئیس کمیته ملی المپیک گفت :نیازهای فدراسیون ژیمناستیک
بهحق است و بودجه آن افزایش  ۱۰۰درصدی خواهد داشت .صالحی
امیری گفت :این رشته همپایه ،پر مدال و هم جذاب است .تصمیم
داریم بخشی از نیازهای فدراسیون ژیمناستیک را تأمین کنیم و این
کار را وظیفه خودمان میدانیم .ارزیابی مرکز نظارت بر تیمهای ملی
و همچنین هیئت اجرایی این بود که باید از ژیمناستیک حمایت
بیشتر شود.

پوچتینو به دنبال شکارپوگبا
خرید هافبک سرشناس فرانسوی منچستریونایتد در دستور کار پاری سن
ژرمن قرارگرفته است .پل پوگبا احتمال دارد بعد از منچستریونایتد پیراهن
تیمی از کشورش را به تن کند .دیلی استار در این مورد گزارش کرد هافبک
 27ساله موردتوجه پوچتینو ،سرمربی آرژانتینی و جدید پاریسیهاست.

آرتتا:

هدف آرسنال فتح جام است
هدف سرمربی تیم آرسنال و شا گردانش کسب مقام قهرمانی در جام
حذفی است .آرتتا بعد از برد تیمش گفت 5:روز تا بازی بعدی فرصت
داریم .میخواهیم در این مدت کامال آماده بازی با کریستال پاالس
شویم.وی افزود :در جامهای مختلف نکته مهم این است که برنده
شوید و روند رو به رشد داشته باشید .میخواهیم در این جام برای
کسب یک عنوان رقابت کنیم.

ورزشگاه آزادی ضدعفونی شد
برایپیشگیریازویروس کروناورزشگاهآزادیقبلازآغازدربیضدعفونی
شد .تیمهای استقالل و پرسپولیس در دیداری معوقه هفته هشتم
لیگ امروز از ساعت  ۱۶:۳۵در ورزشگاه آزادی بدون حضور تماشا گران و
با قضاوت رضا کرمانشاهی به مصاف هم خواهند رفت.

رقابت داغ برای صندلی فوتبال
بامشخصشدنچهرهتمامنفراتحاضردرانتخاباتفدراسیونفوتبال
بهعنواننامزدپستریاست،بایدمنتظررقابتیباحضورچهارضلعباشیم.
علی کریمی ،عزیزیخادم ،حیدر بهاروند ،مصطفی آجورلو و کیومرث
ً
هاشمی .پنج مردی که احتماال نام آنها را تا دو ماه آینده بارها خواهید
شنید و آینده فوتبال به نام یکی از آنها گره خورده است.

سوت کرمانشاهی در شهرآورد
رضا کرمانشاهی به سیزدهمین داور ایرانی تبدیل شد که بعد از حضور
مجددقاضیهایایرانیصاحبسوتشهرآوردشد.پساز کشوقوسهای
فراوان و اعتراضات زیاد از سوی هر دو تیم استقالل و پرسپولیس ،کمیته
داوران از داور این دیدار رونمایی کرد و رضا کرمانشاهی را برگزید.

نویر بهترین بازیکن آلمان شد
است کهبچههاباتمامتوانشانبازی کنند.فکریتصریح کرد:دربیهیچربطی
به جدول و شرایط تیمها ندارد .بازیکنان ما باید مراقب باشند که این موضوع
گولزنندهنباشدوباعثغروربیجایآنهانشود.تیمهادراینمسابقهدوست
دارند اول بازنده نباشند و در درجه دوم برنده شوند.

بنا به تصویب هیات مدیره جلسه مجمع عمومی فوقالعاده نوبت
اول شركت تعاونی اعتبار معلمان سردشت راس ساعت  5بعدازظهر
روز پنجشنبه مورخ  1399/11/09در محل سالن آموزشگاه منوچهری
بهآدرس:خیابانامام،پشتادارهپستشهرستانسردشتتشكیل
میگردد .از عموم سهامدارانو اعضای محترم دعوت میشود جهت
اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات ذیل در روز و ساعت مقرر در محل
تعیین شده حضور به هم رسانند و یا با توجه به مفاد ماده  19آییننامه
نحوه تشكیل مجامع عمومی در صورتی كه حضور عضوی در مجمع
میسرنباشد،میتواندحقرایخودرابهموجبوكالتنامهبهعضودیگر
یانمایندهتاماالختیار از میاناعضاءویاغیراعضاءوا گذار نمایددر این
صورت هر عضو میتواند عالوه بر رای خود حدا كثر سه رای باوكالت و
هر شخص غیرعضو تنها یك رای باوكالت داشته باشد .توضیح اینكه
وكالتنامههای عادی بایستی از یك روز بعد از انتشار آ گهی مذكور تا
یك روز قبل از تشكیل مجمع به غیر از ایام تعطیل در محل دفتر شركت
تنظیم شده و توسط هیاتمدیره بررسی و تایید گردد و در غیر این
صورت وكالتنامه رسمی حضور در مجمع بایستی به تایید یكی از
دفترخانههای اسناد رسمی رسیده باشد.
دستورجلسه:
 -1اصالح ماده  1اساسنامه مبنی بر تغییر نام شركت
 -2اصالح ماده  6اساسنامه مبنی بر تغییرآدرس قانونی شركت
 -3اصالح ماده  11اساسنامه
 -4تغییر و اصالح و تطبیق مفاد اساسنامه مورد عمل و تصویب
اساسنامه جدید منطبق با قانون اصالح موادی از قانون بخش
تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران مورخ  1396/03/09مصوب
شورای پول و اعتبار
تاریخ انتشار99/10/22 :
خ ش 99/10/22 :هیاتمدیره شركت تعاونی اعتبار معلمان سردشت

ما رویای شما را پس از طراحی برایتان اجراء میكنیم
دارای آتلیه قوی و بهروز معماری

ی کنند
دربینتایجخوبی کسبنکردهاند،سعیم 
تا با پیروزی در بازی دربی ،کاستیهای قبل را
جبران کنند .هواداران عالقه زیادی به برد در
دربی دارند وعدهای آن را به کسب جام قهرمانی
ترجیح میدهند.
این پیشکسوت باشگاه استقالل معتقد است:
هر تیمی که دوندگی و جسارت بیشتری داشته
باشدواز موقعیتهابهبهتریننحواستفاده کند
میتواندبرندهبازیشودومنامیدوارمایناتفاق
برای استقالل رقم بخورد.
ا کبرپور درباره تأثیر عدم حضور تماشا گران در
استادیومونبودهیجانتشویق بازیکنان گفت:
لذت فوتبال به وجود تماشا گران است و بدون
حضور آنهالذتوهیجانینخواهدبود.از سوی
دیگربازیکنانی کهاسترسزیادیبرایبازیدارند
و حضور تماشا گران باعث افت عملکرد آنها در
حینمسابقهمیشود،میتوانندباآرامشبیشتری
بازی کنند.ویبااشارهبهاحتمالدوبارهتساوی
در بازی استقالل و پرسپولیس گفت :هواداران
هیچتمایلیبهباختتیمشانندارندواینفشار
بهمربیانواردمیشودتاتحتهیچشرایطیبازی
را وا گذار نکنند زیرا بعضا مربی به دلیل باخت در
دربیمحبوبیتخودراپیشهوادارانازدستداده
وحتیبرکنارشدهاست.بههمینعلتمربیبرای
جلوگیریازباخت،تکنیکیبرایعدمدریافت گل
ی کند .ا کبرپور تأ کید کرد :ا گر
از حریف پیاده م 
هواداران کمی فشار را از روی مربیان کم کنند و
بازیروالعادیخودراطی کند،مسابقهمساوی
نخواهد شد و شاید پرگل هم بشود ،اما باوجود
حساسیت باال طبیعتا مربی هم عدم باخت را
در اولویت قرار میدهد و درنتیجه بیشتر دربیها
مساوی میشوند.

آ گهی دعوت مجمع عمومی
فوقالعاده نوبت اول شركت تعاونی
اعتبار معلمان سردشت – نوبت اول

تهاتر فیش تراكم كلیه مناطق با تخفیف باال،
از طریق كارگزاری مركز

چلوكبابها :كوبیده ،كوبیده كمچربی ،برگ مخصوص
فیله ،چنجه ،بختیاری ،جوجه ،بال
غذاهای دیگر :زرشكپلو با مرغ ،چلوماهی قزلآال
خورش فسنجان ،خورش قرمهسبزی ،خورش قیمه
سفارشات جهت جشنها و میهمانیها پذیرفته میشود
فردوسی  -چهارراه كوشك  -خیابان صادق  -پالك 14

از ژیمناستیک حمایت میکنیم

استقالل برای نباختن وارد زمین نمیشود

كلیه امور ثبتی و شهرداری

رستوران
ـتكگلپا

صالحی امیری:

فکری:

پرسپولیس فقط به  3امتیاز شهرآورد فکر میکند
سرمربیتیمپرسپولیس گفت:دراینچندوقتمشکالتیعجیبیداشتیماما
ی کنیموبرایبردبهمصافاستقاللمیرویم.به گزارش
بهاینمسائلفکرنم 
ایرنا،یحیی گلمحمدیدرنشستخبریپیشاز دیدار تیمشبرابراستقالل
اظهار داشت :شهرآورد همیشه حساسیتهای خودش را دارد و هواداران
دو تیم خاطرات خوب و بد از این بازی دارند .امیدوارم امروز خاطره خوبی
را از خود بهجای بگذاریم .باید تمرکزمان را حفظ کنیم و از موقعیتهایمان
بهخوبی استفاده کنیم .آنالیز خوبی از حریف داشتیم و روی نقاط ضعف و
قوتحریف کار کردیم.امیدوارمبازیکنانبتوانندباحفظتمرکز،روحیهخوب
و جنگندگی سه امتیاز را بگیرند.وی دررابطه با غیبت هواداران در شهرآورد
گفت :فوتبال همیشه با هوادارانش جذاب است .این شرایط برای هر دو تیم
یکساناستوهردوتیماز حضور هوادارانشانمحرومهستند.البتهاینبازی
چه با هوادار و چه بی هوادار جذابیت خودش را دارد.گلمحمدی در مورد
هدفش از این شهرآورد خاطرنشان کرد :اولین هدف ما کسب  ۳امتیاز است
ومیخواهیمبهاینهدفمانبرسیم.ویادامهداد:ما۴۰روزاستنبردیماما
عملکردبازیکنانمقابلقبولبود.فرصتهاییبرایبردداشتیمامابدشانسیو

بهخصوصخطحملهنسبتبهتیمحریفقویتر
است و این مسئله میتواند بهعنوان عاملی به
کمک استقالل برای غلبه بر پرسپولیس باشد،
اما باید توجه داشت که باوجود خط حمله قوی
امکان برد در بازی وجود ندارد و خط هافبک و
خط دفاعی و دروازهبان هم باید از آمادگی کامل
برخوردار باشند.
ا کبرپور بااشارهبهاینکهپرسپولیسدر چندبازی
اخیرنتایجخوبینگرفتهامانمیتوانقدرتاین
تیم را نادیده گرفت ،گفت :پرسپولیس هم تیم
دستوپابستهای نیست و این بازی هم برای
آنهامهماست.تیمهایی کهدربازیهایقبلاز
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خبر

به یك نفر تكنسین رادیولوژی جهت كار
در اتاق عمل آنژیوگرافی بیمارستان الغدیر
نیازمندیم
09106021284-77183330

کاپیتان تیم ملی آلمان و باشگاه بایرن مونیخ بهعنوان بهترین بازیکن
سال  2020آلمان انتخاب شد .مانوئل نویر  34ساله سالی رویایی را با
باشگاه بایرن مونیخ پشت سر گذاشت و موفق شد  5جام قهرمانی را در
این فصل بدست آورد.

آ گهی دعوت شركت تعاونی شهنه دام
آمل به شماره ثبت  1686و با شناسه
ملی 10760209517
مجمع عمومی فوقالعاده نوبت دوم شركت تعاونی راس ساعت 14
مورخ  1399/10/29در محل مركز اصلی شركت برگزار میگردد .لذا
از كلیه سهامداران یا وكالی قانونی دعوت میگردد ضمن به همراه
داشتن كارت شناسایی در جلسه حضور به هم رسانند.
جهت تایید وكالتنامه ،وكالتدهنده و وكالتگیرنده حدا كثر تا قبل
از روز برگزاری مجمع عمومی به این شركت مراجعه و یا نسبت به ارائه
وكالتنامه رسمی كه در دفترخانه تنظیم گردیده است اقدام نمایند.
تعداد آرای وكالتی هر عضو حدا كثر  3رای و هر شخص غیرعضو تنها
یك رای خواهد بود.
دستورجلسه:
 -1تغییر آدرس و اصالح ماده مربوطه در اساسنامه
-2تصویباساسنامهجدیدمصوبوزارتتعاون ،كار ورفاهاجتماعی
براساس اصالحات و منطبق با قانون تعاون
 -3انحالل شركت
تاریخ انتشار99/10/22 :
هیاتمدیره شركت
خ ش99/10/22 :

آ گهی دعوت مجمع عمومی
فوقالعاده نوبت اول

خت99/10/18-395

خت99/10/22-6

خت99/10/22-7

جلسهمجمععمومیفوقالعادهنوبتاولشركتتعاونیمسكن گلباغ
نمكآبرودراسساعت10صبحروزجمعهمورخ1399/11/3درمحلدفتر
شركتواقعدر چالوس،شهركنمكآبرود(محله)7تشكیلمیگردد.
لذا از كلیه اعضاء و سهامداران محترم دعوت میشود راس ساعت
مقرر در جلسه حضور یابند و یا طبق ماده  19آییننامه نحوه تشكیل
مجامع عمومی نماینده تاماالختیار خود را كتبا معرفی نمایند.
توجه:
* گواهینمایندگیتنهادر صورتیمعتبرمیباشد كهدر دفترشركتودر
حضور هیات مدیره و یا در دفترخانه رسمی تنظیم گردیده باشد.
* كلیه اعضاء و نمایندگان میبایست جهت شركت در جلسه كارت
شناسایی معتبر به همراه داشته باشند.
دستورجلسه:
 -1اتخاذ تصمیم جهت انحالل شركت تعاونی
 -2تعیین آدرس تصفیه برای انحالل تعاونی
تاریخ انتشار99/10/22 :
خ ت99/10/22 :
محمدرضا قادری – رئیس هیاتمدیره

